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A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie, próżna
jest także wasza wiara.
Święty Paweł Apostoł

Spotkanie I

Jezus powstał z martwych

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Autor: Caravaggio (1573–1610);
Tytuł: Zmartwychwstanie;
Data: 1619-1920; Technika wykonania: olej na płótnie;
Miejsce ekspozycji; Źródło:
Licencja: domena publiczna;
Plik przysłany przez użytkownika DcoetzeeBot
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Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia
tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga
Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie
trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł
na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica,
a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu
przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby
umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast:
„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie
Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie,
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.
Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.
Mt 28,1-7
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Spotkanie I
Jezus powstał z martwych

To nie przypadek, że Chrystus Pan zmartwychwstał w nocy. Podobnie jak to nie przypadek, że w momencie Jego śmierci „mrok
ogarnął całą ziemię”. Wisząc na krzyżu, wszedł
On w największą otchłań ludzkich ciemności.
Wszedł w miejsce aż tak wielkiego oddalenia
od Boga, że ludzie prześladują tam i zabijają
swoich bliźnich już nie tylko niewinnie, ale za
ich miłość i dobroć. Z samego wnętrza tamtych
strasznych ciemności Syn Boży wołał: „Boże,
czemuś Mnie opuścił?” Okazało się wówczas,
że nawet w tak ciemnej otchłani można się
trzymać Boga oburącz, bo właśnie stamtąd
wzniosły się do nieba słowa absolutnego zawierzenia: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha
mego!”
Noc zmartwychwstania, Wielka Noc w jedynym tego słowa znaczeniu, zajaśniała światłem tego ostatecznego zwycięstwa, jakie nad
siłami ciemności odniósł Jezus na krzyżu. Jasność błyskawicy, w jakiej anioł objawił się
kobietom, które przyszły do grobu, była zaledwie znakiem tej światłości, jaka płynie od zmar-
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Spotkanie I
Jezus powstał z martwych

twychwstałego Jezusa i ma moc rozświetlić całą
ziemię. Odtąd już nikt z nas nie musi nosić
nocy w sobie. Po to przecież Chrystus umarł
i zmartwychwstał, żeby napełniać nas światłem
swojego zwycięstwa nad siłami ciemności i rozpraszać noc, w której byliśmy pogrążeni.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie II

Apostołowie przybywają do
pustego grobu

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Opis: Grób rodziny Heroda w Jerozolimie; jeden z kilku
możliwych grobów, w których został pochowany Jezus;
zwraca uwagę kamień do zataczania wejścia do grobu;
Data: 5 grudnia 2009;
Źródło; Autor: Alistair z Montrealu, Kanada;
Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Przesłany przez użytkownika Geagea.
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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.
J 20,1-9
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Spotkanie II
Apostołowie przybywają do pustego grobu

Zaalarmowani przez Marię Magdalenę Piotr
i Jan biegną do grobu. Jan pisał swoją Ewangelię
w wiele lat po męczeńskiej śmierci Piotra, a jednak w swoim opisie nie zapomniał podkreślić,
że Piotr był pierwszym z apostołów. Bo przecież właśnie dlatego Jan, choć pierwszy dobiegł
do grobu, poczekał na Piotra, aby najpierw on
mógł tam wejść i zbadać, co się stało.
A fakty były zwyczajne, choć zarazem kompletnie niezwykłe. Uczniowie zobaczyli we wnętrzu grobu płótna, w które było owinięte ciało
Jezusa, oraz osobno chustę z Jego głowy.
Ewangelista tych faktów nie komentuje. Ale
przecież nie sposób nie zauważyć, że gdyby
ktoś wykradł ciało z grobu, to z pewnością by
go tam nie rozbierał. Wykradłby ciało wraz z płótnami, w które było owinięte. Co do Jezusa,
zauważmy ponadto, że umarł On potwornie
poraniony. Płótna, w które Go owinięto, mocno
skleiły się z Jego ciałem.
Piotr i Jan wtedy właśnie – zanim jeszcze
zwycięski Zbawiciel przyszedł do swoich uczniów bezpośrednio – uwierzyli, że Chrystus zmar-
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Spotkanie II
Apostołowie przybywają do pustego grobu

twychwstał. Odtąd kolejne pokolenia wierzących
miały odnawiać się w tej radości ponad radościami, że Chrystus zmartwychwstał! Nie było to
zwyczajne wskrzeszenie do tego życia, które za
nas oddał na krzyżu. On zmartwychwstał w ciele
uwielbionym i przebóstwionym. Zmartwychwstał
jako pierwszy z umarłych, a zmartwychwstał do
życia, które już nie podlega śmierci.
Odtąd – dzięki śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa – życie wieczne jest dostępne
również nam, mimo że urodziliśmy się w grzechu. Wszechmocna miłość Boża, która objawiła
się przez Jezusa Chrystusa, to sprawiła, że grzech
Adama nie zniweczył jednak przedwiecznych
zamysłów Bożej dobroci względem człowieka. Życie wieczne znów znalazło się w zasięgu naszych
realnych nadziei. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym zmartwychwstałym, każdy człowiek może
stać się przyjacielem Bożym na wieki.
– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie III

Zmartwychwstały Pan
objawia się Marii Magdalenie

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Autor: Albert Edelfelt (1854–1905);
Tytuł: Chrystus i Maria Magdalena, fińska legenda;
Data: 1890; Technika wykonania: olej na płótnie;
Miejsce ekspozycji; Źródło;
Licencja: domena publiczna;
Plik przysłany przez użytkownika DcoetzeeBot.
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Maria Magdalena stała przed grobem płacząc.
A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam,
gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu
głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej:
„Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała
im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go
położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to
Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu
płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to
jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie,
jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go
położyłeś, a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej:
„Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do
Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj
Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.
Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im:
„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz
do Boga mego i Boga waszego”. Poszła Maria
Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam
Pana i to mi powiedział”.
J 20,11-18
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Spotkanie III
Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Opisując pierwsze przyjście Marii Magdaleny do grobu Jezusa, Ewangelista ograniczył się
do podania dwóch suchych faktów: że zastała
ona grób pusty i że natychmiast pobiegła do
apostołów Piotra i Jana, podsuwając im interpretację, że ktoś wykradł ciało z grobu. Jak
widzimy, Maria Magdalena wytrwała w przywiązaniu do Jezusa, ale nawet w niej wiara się
załamała. Widok otwartego grobu nie wzbudził
w niej nawet iskierki nadziei. Domyślała się, że
Jezusa spotkała jakaś następna krzywda: nie
dość, że Go potwornie zmaltretowano i zamordowano, to nawet po śmierci ktoś nie daje Mu
spokojnie leżeć w grobie.
Poczucie, że stała się potworna niesprawiedliwość, i płacz z tego powodu wyznaczają cały
horyzont jej ówczesnej postawy. Owszem, jej
serce jest czyste. Gdyby nie miała czystego
serca, nie mogłaby zobaczyć aniołów. Jednak
myśl, że Jezus mógłby zmartwychwstać, nie
pojawia się w niej nawet jako marzenie. Myśl ta
nie dociera do niej nawet wtedy, gdy Jezus
zmartwychwstały osobiście staje przed nią.
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Spotkanie III
Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Pogrążona w płaczu, nie poznaje Jezusa. Poznaje Go dopiero wtedy, gdy Jezus zwraca się do
Niej po imieniu. Jezusowe „Mario!” okazało się
dla niej przełomem. W jednym momencie zrozumiała wszystko.
Otóż niewątpliwie każdego z nas Bóg kocha
odrębnie i do każdego z nas Pan Jezus chciałby
się zwracać po imieniu. Jeżeli tylko moje serce
będzie czyste, usłyszę głos przemawiającego do
mnie Jezusa i będę wiedział, że jest to głos miłości.
Zauważmy na koniec, że Jezus każe Magdalenie udać się do swoich uczniów. Bo wieść
o zmartwychwstaniu trzeba nieść dalej. Radością, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał,
trzeba się dzielić z innymi.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie IV

Jezus objawia się uczniom
na drodze do Emaus

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Autor: Duccio (1260–1318);
Tytuł: Maestà (rewers), scena: Chrystus objawia się
dwom uczniów w drodze do Emaus;
Data: 1308-1311;
Miejsce eskpozycji; Źródło;
Licencja: domena publiczna;
Plik przesłany przez użytkownika Testus.
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Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze
do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni
z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy
tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam
Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy
ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem
Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba
jedynym z przebywających w Jerozolimie,
który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali
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Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się
spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić
Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już
trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze
niektóre z naszych kobiet przeraziły nas:
były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie
aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali
wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale
Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich:
„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca
do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć,
aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od
Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Łk 24,13-27
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Spotkanie IV
Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus

Wystraszeni tym, co się stało w Wielki Piątek,
dwaj uczniowie Jezusa usłyszeli wiadomość,
która ich przeraziła. Oto znajome kobiety wróciły
od grobu Jezusa i twierdzą, że On żyje. Nie obudziło to w nich nawet iskierki nadziei, że może
On naprawdę zmartwychwstał. Dla nich było
czymś oczywistym, że jest to jakaś następna
prowokacja ze strony wrogów Jezusa. Jezus został przecież ukrzyżowany, wszystkie pokładane w Nim nadzieje okazały się złudne, teraz na
pewno zacznie się prześladowanie Jego uczniów.
Dlatego ci dwaj postanowili czym prędzej uciekać
z Jerozolimy; poza Jerozolimą będzie może bezpieczniej.
Oprócz strachu, drugim uczuciem, które nimi
zawładnęło, było wielkie rozczarowanie. „A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela”. Zaledwie tydzień temu Pan
Jezus wjeżdżał do Jerozolimy jako Król mesjański. Możemy się domyślać, że wtedy, w Niedzielę Palmową, obaj uczniowie przeżywali
euforię. Wraz z rozentuzjazmowanym tłumem
spodziewali się, że wreszcie nastąpi koniec
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Spotkanie IV
Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus

rzymskiej okupacji i odbudowane zostanie królestwo Dawida. Ale ta ich nadzieja trwała zaledwie kilka dni. Już czwartego dnia po swoim
mesjańskim wjeździe Jezus został aresztowany, a w Wielki Piątek – potwornie upokorzony,
skatowany i ukrzyżowany. Nadzieje mesjańskie
pękły jak bańka mydlana.
To swoisty paradoks, że w Wielki Piątek
uwierzyli w Jezusa jedynie ci, którzy w ogóle
mesjasza się nie spodziewali. Uwierzył w Niego dobry łotr, kiedy zrozumiał, że Jezus nie
jest zwyczajnym człowiekiem, skoro nawet
na krzyżu ma w sobie tyle oddania Bogu i tyle miłości nawet dla swoich morderców.
Uwierzył w Niego nadzorujący egzekucję setnik, bo ten Skazaniec przeszedł przez swoją
mękę zupełnie inaczej niż ci wszyscy, których dotychczas widział, jak umierali na
krzyżu.
Oto dlaczego Pan Jezus początkowo nie dał
się rozpoznać dwom swoim uczniom, którzy
zmierzali do Emaus. Przedtem chciał im pomóc
w rozbiciu ich fałszywych wyobrażeń o Me-
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Spotkanie IV
Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus

sjaszu. Przywołując mesjańskie proroctwa, Pan
Jezus zaczął im pokazywać, że ich wyobrażenia o Mesjaszu są zupełnie niezgodne z tym,
co na Jego temat mówili prorocy. Przecież prorocy wyraźnie zapowiadali, że Mesjasz będzie
umęczony za nasze grzechy. Zatem fałszywe
są te wyobrażenia, jakoby miał On być największym wśród mocarzy tego świata. Jego
królestwo w ogóle nie jest z tego świata.
Mesjasz prawdziwy ma do wypełnienia dzieło
niewyobrażalnie ważniejsze, niż wypędzenie
okupantów rzymskich czy wprowadzenie materialnego dobrobytu. On przecież przyszedł
do nas po to, żeby przez swój krzyż świat odkupić, żeby przynieść nam odpuszczenie grzechów i życie wieczne.
Później, kiedy dwaj uczniowie znów byli
sami i z pośpiechem wracali do Jerozolimy,
ażeby podzielić się z innymi uczniami tą radosną nowiną, że Jezus naprawdę zmartwychwstał
– z wielką radością i wdzięcznością wspominali tę biblijną lekcję, jakiej im udzielił zmartwychwstały Jezus. „Czy serce nie pałało w nas,
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Spotkanie IV
Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus

kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?”

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!

Spotkanie V

Uczniowie rozpoznali Pana
przy łamaniu chleba

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Autor: Jacek Malczewski (1854–1929);
Tytuł: Chrystus w Emaus;
Data: 2007;
Licencja: domena publiczna.
Plik przesłany przez użytkownika Staszek99.
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Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali,
a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz
przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami,
gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili
nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie
wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało
w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu
chleba.
Łk 24,28-35
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Spotkanie V
Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba

Niewiele wynikłoby dla tych dwóch uczniów z tego, że z uwagą i wiarą słuchali Nieznajomego, kiedy objaśniał im proroctwa mesjańskie, gdyby nie wyszli Mu naprzeciw przez
swoją gościnność. Oni przymusili owego Nieznajomego, o którym jeszcze nie wiedzieli, że
to jest Jezus, aby przenocował razem z nimi i nie
narażał się na niebezpieczeństwa samotnej wędrówki.
Gdyby nie ta ich gościnność, Jezus poszedłby dalej, a oni w ogóle nie wiedzieliby, że się
z Nim spotkali. Bo Jezus nieraz przychodzi do
nas równie niepostrzeżenie, jak kiedyś przyszedł do uczniów zmierzających do Emaus. I to
by było straszne, gdyby Zbawiciel miał kiedyś
przyjść do mnie, a ja miałbym Go nie rozpoznać – i gdyby On, przeze mnie nieprzyjęty,
miał ode mnie odejść. Prośmy Go, aby tak nigdy się nie stało.
Święty papież Grzegorz Wielki, zachwycając się gościnnością uczniów z Emaus, powiada: „To nie przypadek, że uczniowie nie rozpoznali Jezusa, kiedy słuchali Jego nauki. Roz-
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Spotkanie V
Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba

poznali Go dopiero wtedy, kiedy Jego naukę
zaczęli wypełniać”. Tak jest po dziś dzień. Najłatwiej rozpoznać Jezusa, który do nas przychodzi i jest obecny w naszym życiu, kiedy
wypełniamy Jego naukę. Zwłaszcza kiedy staramy się realizować przykazanie miłości. Miłość jest ostatecznym celem naszego życia.
Jeżeli w to uwierzymy nie tylko teoretycznie,
ale również praktycznie, osiągniemy cel naszej
wiary – zbawienie dusz i udział w chwalebnym
zmartwychwstaniu naszego Pana.
Na koniec przypomnijmy, że „łamanie chleba” to jedna z pierwszych nazw Eucharystii. Na
tej ziemi nie ma wspanialszego dostępu do Jezusa, który za nas umarł i ma moc doprowadzić
nas do życia wiecznego, niż udział w eucharystycznej ofierze, niż komunia święta, niż możliwość przebywania u stóp Jezusa obecnego
w tabernakulum.
– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie VI

Zmartwychwstały Pan
objawia się wspólnocie
uczniów

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Autor: Duccio (1260–1318);
Opis: Maestà (rewers), scena: Chrystus ukazuje się
apostołom mimo zamkniętych drzwi;
Data: 1308-1311;
Technika wykonania: Tempera na drewnie;
Miejsce ekspozycji; Źródło/fotograf;
Licencja: domena publiczna;
Plik przysłany przez użytkownika Eugene a.
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A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął
pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!”
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że
widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach? 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”. Przy tych
słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz
gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni
byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś
do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Łk 24,36-43
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Spotkanie VI
Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów

Wśród ewangelicznych opisów spotkań ze
Zmartwychwstałym nie ma drugiego takiego,
w którym by równie mocno podkreślono, że
Pan Jezus zmartwychwstał w prawdziwym ciele. Rzecz jasna, ciało Pana Jezusa było przemienione, przebóstwione, ale było to ciało prawdziwe. „Popatrzcie na moje ręce i nogi – mówił
Zmartwychwstały do swoich uczniów. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała
ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. I jakby
tego było jeszcze mało, Pan Jezus zjadł w obecności uczniów kawałek pieczonej ryby.
Może jeszcze tylko w spotkaniu z niewiernym Tomaszem Pan Jezus tak mocno zwrócił
uwagę na realność swojego zmartwychwstałego Ciała. To zwłaszcza dzięki tym spotkaniom
apostoł Jan mógł później rozpocząć swój list
słowami, których nie da się zapomnieć: „Głosimy wam, co usłyszeliśmy o Słowie życia, co
widzieliśmy własnymi oczyma, czego dotykały
ręce nasze”.
To niesamowite sobie pomyśleć, że również
nasze ciała dostąpią przemienienia i przebó-
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Spotkanie VI
Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów

stwienia, podobnie jak ciało Jezusa Chrystusa. „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie –
czytamy o tym w Liście do Filipian. – Stamtąd
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa
Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała”.
A dlatego nasza cielesność dostąpi aż takiego
wywyższenia, bo nasze ciała już teraz są świątynią Ducha Świętego: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka
w was?” (1 Kor 3,16). Toteż dla apostoła Pawła
jest to po prostu oczywiste, że „Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia
nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas
Ducha” (Rz 8,11).

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie VII

Jezus przekazuje Kościołowi
dar pokoju i pojednania

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Opis: Gian Lorenzo Bernini – Gołębica, symbol Ducha
Świętego (ok. 1660, witraż w zwieńczeniu Tronu św.
Piotra, Bazylika św. Piotra, Watykan);
Data: 15 May 2003;
Źródło: praca własna; Autor: Dnalor 01;
Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Austria.
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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”
J 20,19-23
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Spotkanie VII
Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania

Kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu
przychodził do swoich uczniów, zazwyczaj
pozdrawiał ich: „Pokój wam!” – i z całą pewnością nie było to tylko puste słowo, On wtedy
realnie obdarzał ich pokojem. Zarazem jeszcze
przed swoją męką przestrzegał nas Pan Jezus
przed takim pokojem, jaki daje świat, przed
pokojem budowanym na grzechu i niesprawiedliwości. „Nie przyniosłem wam pokoju, ale
rozłam” – odrzucał taki pokój. On chciał nas
obdarzać pokojem, jakiego świat dać nie może.
I od razu wieczorem w dniu zmartwychwstania Jezus przekazuje swoim uczniom Dar,
mocą którego wszyscy wierzący w Niego będą
mieli dostęp do takiego pokoju. Czyni to w formie jakby powtórzenia boskiego aktu stwórczego nad człowiekiem. Czytamy w Księdze Rodzaju, że kiedy Stwórca ukształtował ciało
pierwszego człowieka, tchnął w nie tchnienie
życia. Spośród wszystkich stworzeń ziemskich
tylko człowiek został wyróżniony tym boskim
gestem, bo tylko człowiek został obdarzony
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Spotkanie VII
Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania

duszą nieśmiertelną, tylko w człowieku umieścił Stwórca swój obraz i podobieństwo, i tylko
człowieka Bóg zapragnął, żeby był Jego przyjacielem.
Teraz zmartwychwstały Jezus przychodzi do
apostołów jako Ten sam, który kiedyś człowieka stworzył. Jednak udziela ludziom nie zwyczajnego tchnienia życia, ale samego Ducha
Świętego, który będzie odtąd dokonywał odnowienia naszego człowieczeństwa, zdeformowanego przez grzech.
Duch Święty jest to jedna i ta sama osobowa
Miłość, jaką miłują się Ojciec i Syn. Udzielając
swoim uczniom Ducha Świętego, który jest Bogiem prawdziwym, równym Ojcu i Synowi, Syn
Boży udziela im tej samej Miłości, którą kocha
swojego Przedwiecznego Ojca i którą sam jest
przez Niego miłowany. Odtąd Duch Święty
będzie dokonywał w nas nie tylko oczyszczenia z grzechów i naprawy naszego człowieczeństwa. On odtąd będzie przebóstwiał tych
wszystkich, którzy przez chrzest zostali zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
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Spotkanie VII
Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania

Kolejnych ochrzczonych będzie On przemieniał
w nowe stworzenie, udzielając każdemu z nas
udziału w Bożej naturze.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!

Spotkanie VIII

Zmartwychwstały Pan
umacnia wiarę Tomasza

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Artysta: Rembrandt (1606–1669);
Tytuł: Niewierny Tomasz;
Data: 1634;
Technika wykonania: olej na desce dębowej;
Miejsce ekspozycji; Źródło;
Licencja: domena publiczna;
Plik przesłany przez użytkownika File Upload Bot
(Elo-quence).
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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”.
J 20,24-29
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Spotkanie VIII
Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Ciało Chrystusa zmartwychwstałego jest
transcendentne wobec praw fizyki. Przychodzi
On do swoich uczniów mimo zamkniętych
drzwi. A przecież Jego ciało jest bez wątpienia
realne, skoro każe On niewiernemu Tomaszowi
dotykać swoich ran. Te zamknięte drzwi wskazują jednak na coś więcej jeszcze, niż na niepojęte przeduchowienie Jego realnego ciała. Mianowicie On ma moc przyjść do mnie również
wówczas, kiedy ja się przed Nim zamykam.
Ale pod jednym warunkiem. Bo zauważmy,
że Zmartwychwstały nie ukazał się żadnemu
człowiekowi złej woli. Nie ukazał się Kajfaszowi, ani Herodowi, ani Piłatowi. Objawił się
jednak swojemu prześladowcy Szawłowi, bo
rozpoznał dobrą wolę w tym bardzo zagubionym wówczas człowieku. Dlatego przyszedł do
Szawła, mimo że ten drzwi swojego serca mocno przed Nim zaryglował.
Przyszedłszy do swoich uczniów, Jezus pokazał im swoje ręce i bok. Nie tylko po to, żeby
dać świadectwo swojej tożsamości. Rany na
Jego ciele są przecież dowodem miłości. Poka-
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Spotkanie VIII
Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

zanie ran było czymś bardziej przejmującym
niż jakiekolwiek słowa komunikatu: „Patrzcie,
jak bardzo was kocham!” To był również dowód zwycięstwa: „Przekonajcie się, że ostateczne zwycięstwo naprawdę należy do miłości!”
Skomentujmy jeszcze przyjście Chrystusa
do niewiernego Tomasza: Oto Zraniony przychodzi do zranionego. Chrystus, zraniony miłością, przychodzi do Tomasza, zranionego niedowiarstwem. Zbawiciel pokazał Tomaszowi
rany, które Mu zadano i w ten sposób uzdrowił
go z rany jego niedowiarstwa. Tomasz nie tylko
empirycznie stwierdził, że są to te same rany,
wskutek których Jezus umarł na krzyżu. Stało
się z nim wtedy coś więcej – zrozumiał, że z ran
Jezusa płynie miłość i łaska, że są to rany Zbawiciela. Wtedy to Tomasz uwierzył.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie IX

Spotkanie z Panem
nad brzegiem Jeziora
Tyberiadzkiego

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Autor: Konrad Witz (1400–1447);
Tytuł: Ołtarz św. Piotra; fragment ołtarza w katedrze
św. Piotra w Genewie, lewe skrzydło: Cudowny połów;
Data: 1444; Technika wykonania: Tempera na drewnie;
Miejsce ekspozycji; Źródło/fotograf;
Plik przysłany przez użytkownika Rainer Zenz.
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Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego
uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich:
„Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy macie co
na posiłek?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On
rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej
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stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc
i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń,
którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę – był
bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze.
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było
daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi
węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im –
podobnie i rybę.
J 21,1-9.13
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Spotkanie IX
Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego

Aż trzykrotnie zmartwychwstały Chrystus
przychodzi do ludzi jako Nieznajomy: do uczniów
z Emaus, do Marii Magdaleny oraz do Piotra i sześciu innych uczniów łowiących ryby w Morzu
Tyberiadzkim. Trudno o mocniejsze podkreślenie,
że spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem jest
zupełnie niezasłużonym darem. Zresztą wielkości
tego daru nikt z nas nie ogarnie. Przecież zmartwychwstanie naszego Pana już teraz rozjaśnia
realnie nasze życie. Rozjaśnia spokojną pewnością,
że dobro – pomimo doraźnych, choćby najciemniejszych zawirowań – niewątpliwie zwycięży. Co
więcej, Jego zmartwychwstanie jest podstawą naszej nadziei na życie wieczne.
Dlatego w Kościele przywiązujemy tak
wielką wagę do tego, że Chrystus zmartwychwstał naprawdę i że nie jest to tylko jakaś piękna opowieść albo skrót symboliczny. Apostoł
Paweł napisał nawet, że ciężko obrażalibyśmy
Boga, gdybyśmy głosili zmartwychwstanie Chrystusa, jeżeli w rzeczywistości On wcale nie
zmartwychwstał – bo wówczas „bylibyśmy
fałszywymi świadkami Boga” (1 Kor 15,15).
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Spotkanie IX
Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego

Na podkreślenie zasługuje jeszcze ten
szczegół, że zmartwychwstały Jezus już w niedzielę wielkanocną wyraził życzenie, że chce
się spotkać ze swoimi uczniami w Galilei. „Idźcie i powiedzcie moim braciom – powiedział,
ukazując się niewiastom – niech idą do Galilei,
tam Mnie zobaczą” (Mt 28,10). Chciał im w ten
sposób przekazać, że Ewangelię mają głosić nie
tylko w Judei. Radosną nowinę, że jesteśmy
odkupieni, trzeba głosić wszystkim narodom
(por. Mt 28,19), ta radosna wieść powinna dotrzeć aż po krańce świata (por. Dz 1,8).
Spójrzmy jeszcze na te dwa połowy ryb – na
zupełnie nieudany połów całonocny oraz niezwykle bogaty połów w obecności zmartwychwstałego Pana. Sam Jezus porównywał kiedyś
głoszenie Ewangelii do łowienia ryb: „Odtąd
już ludzi łowić będziesz” – powiedział kiedyś
do Piotra. Dla zwyczajnych ryb morze jest środowiskiem naturalnym. My, ludzie, jesteśmy
takimi rybami, którym przebywanie w morzu
grzechu grozi śmiercią wieczną, toteż wyłowienie z tego morza jest dla nas wybawieniem.
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Spotkanie IX
Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego

Otóż nawet apostołowie swoją własną mocą
nikogo by nie wybawili od śmierci wiecznej.
Symbolizuje to całonocny pusty połów, który
apostołów tylko umęczył. Dopiero połów podjęty na rozkaz zmartwychwstałego Jezusa okazał się nie tylko udany, ale nawet ponadobfity.
Bo możemy być wybawieni od morza śmierci
tylko mocą ofiary Chrystusa, który za nas umarł
i zmartwychwstał.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Spotkanie X

Pan przebacza Piotrowi
i zawierza mu swoją owczarnię

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Artysta: Duccio (1260–1318);
Tytuł: Maestà, scena: Ukazanie się Chrystusa apostołom przy wieczerzy;
Data: 1308-1311;
Technika wykonania: Tempera na drewnie;
Miejsce ekspozycji; Źródło/fotograf;
Licencja: domena publiczna;
Plik przesłany przez użytkownika: Bot (Eloquence).
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A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje!”
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje!”
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie,
synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy
kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś,
gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział,
aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to rzekł do niego:
„Pójdź za Mną!”
J 21,15-19
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Spotkanie X
Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię

Zauważmy, że zanim zmartwychwstały Pan
Jezus przystąpił do powierzenia Piotrowi władzy pasterskiej, przygotował swoim uczniom
posiłek i wspólnie z nimi go spożył. Najpierw
trzeba być przyjacielem Jezusa i uczestnikiem
stołu Pańskiego i dopiero wtedy można zostać
powołanym do posługi pasterskiej.
Po spożyciu z Piotrem oraz pozostałymi
uczniami posiłku, Pan Jezus stawia mu jedno
jedyne naprawdę ważne pytanie, stawia je
trzykrotnie: „Czy ty mnie kochasz?” Miłość
Chrystusa jest samym fundamentem posługi
pasterskiej w Kościele. „Miłość zakrywa wiele grzechów” – napisał później apostoł Piotr
w swoim Liście (1 P 4,8). Właśnie miłość naprawiła w duszy Piotra to spustoszenie, jakie
spowodował w nim grzech zaparcia się.
Rzecz jasna – ta miłość, którą Pan Jezus mu
pierwszy okazał. Przejmująco odnotował to
Ewangelista Łukasz: Niemal natychmiast po
ostatnim zaparciu się, akurat przeprowadzano Więźnia, „a Pan obrócił się i spojrzał na
Piotra” (Łk 22,61). Niewątpliwie, z miłością
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spojrzał, z miłością wzywającą do nawrócenia.
Również miłością apostoł Paweł poniekąd
wynagrodził Panu Jezusowi swój grzech zaślepienia, który go doprowadził do prześladowania
chrześcijan. Później apostoł Paweł z całą prawdą mógł napisać: „Miłość Chrystusa przynagla
nas” (2 Kor 5,14). Mógł napisać jeszcze więcej:
„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód
czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (...)
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani
aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie,
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym”
(Rz 8,35-39).
Skomentujmy jeszcze słowa, w których Pan
Jezus zapowiedział Piotrowi, że uwielbi Boga
śmiercią męczeńską. W pierwszych wiekach
Kościoła biskupi Rzymu wręcz z reguły odchodzili z tego świata poprzez śmierć męczeńską.
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Ale jakiś stygmat męczeństwa charakteryzuje
posługę papieską wręcz często. Wystarczy sobie przypomnieć liczne prześladowania, upokorzenia i oszczerstwa, jakie spotykały papieży
w XIX i XX wieku. Papież Pius VI umarł w więzieniu, Pius VII przez wiele lat był więźniem
Napoleona, wygnania zaznał bł. Pius IX, św.
Jan Paweł II został niemal śmiertelnie ugodzony kulą zamachowca, a zarzucano mu niemal
wszystko – i pychę, i to, że nie rozumie czasów
dzisiejszych, a nawet to, że pochodzi z Polski.
I może już nawet nie wspominajmy tych niesprawiedliwych ataków, jakie kierowane były
przeciwko Benedyktowi XVI. Ale sam Pan
Jezus zapowiedział Piotrowi, że przyjdzie mu
być Jego naśladowcą również w męczeństwie.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Rozesłanie uczniów
przez Jezusa

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!
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Rozesłanie apostołów (ilustracja z Kroniki
norymberskiej);
Data: 1493;
Źródło: praca własna (skan z oryginału);
Autor: Hartmann Schedel;
Licencja: domena publiczna;
Plik przesłany przez użytkownika Schedel.

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28,16-20
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Jezusa Chrystusa warto – i trzeba – głosić
tylko pod tym warunkiem, że naprawdę jest
z Nim tak, jak wierzy Kościół. Bo jeśli to sami
chrześcijanie stworzyli sobie obraz Jezusa, który żyje, kocha nas i zbawia, to – przypomnijmy
sformułowanie apostoła Pawła – „jesteśmy
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15,19). Jeśli jednak naprawdę „Bóg
tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne” (J 3,16) – to nie ma ważniejszej nowiny, bardziej zasługującej na to, żeby roznosić ją po całym świecie. Jeśli tylko głosimy ją autentycznie.
Wielokrotnie zwracano uwagę na to, że
miejsce Jezusa w wierze chrześcijańskiej nie
ma analogii w żadnej innej religii. Buddyzm na
przykład nie przestałby być sobą, nawet gdyby
okazało się, że jego założyciel nie jest postacią
historyczną. Chrześcijaństwo bez Jezusa Chrystusa to tylko żałosna kupa gruzów. Z kolei ani
Żydzi nie są wyznawcami Mojżesza, ani muzułmanie – wyznawcami Mahometa. Tylko chrze-
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ścijanie są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Żaden z innych założycieli religii nie mówił o sobie, że należy go kochać więcej niż ojca i matkę
(Mt 10,38), ani nie żądał, żeby wytrwać przy
Nim nawet w obliczu śmierci (Mt 10,32n);
żaden nie nazywał siebie Światłością świata
(J 9,5) ani życiem i zmartwychwstaniem (J 11,25);
żaden nie twierdził, że tylko w Nim można
poznać Boga (Mt 11,27), ani nie zapowiadał
swojego przyjścia w charakterze Sędziego wszystkich narodów (Mt 25,31).
Osoba Jezusa Chrystusa stanowi fundament wiary chrześcijańskiej i nie znajduje to
analogii w żadnej innej religii. Żadna też inna
religia nie przypisuje sobie misji przekazywania ludziom jakiejś dobrej nowiny, która byłaby analogiczna do Ewangelii. Religie dalekowschodnie obiecują ludziom pomoc w ich
drodze duchowej, Koran przekazuje najbardziej autentyczne i ostateczne (zdaniem wyznawców islamu) zasady posłuszeństwa Bogu, judaizm jest ożywiony radością tajemnicy
wybrania i przymierza z Bogiem. Żadna z tych
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religii nie głosi rzeczy, które dałoby się porównać z nowiną, że „tak Bóg umiłował
świat, iż dał nam aż swego Syna Jednorodzonego”. W dobrą nowinę wiary chrześcijańskiej
można wierzyć albo nie wierzyć, ale trudno
sobie nawet wyobrazić, żeby na temat miłości
Boga do ludzi oraz na temat godności człowieka można było powiedzieć coś więcej, niż
to mówi wiara chrześcijańska.
Zarazem jednak, nawet jeśli jestem chrześcijaninem, nie rozumiem wiary chrześcijańskiej,
dopóki nie przyjmę Chrystusa jako nie dającego
się nawet wyobrazić Daru na życie wieczne.
Nie tylko sam Jezus Chrystus jest Darem Bożym dla nas, darem Bożym jest również to, że
w Niego wierzymy i że stał się On centrum
naszego życia. „Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6,44). „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał” (J 15,16). „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to”, abyście głosili dobrą nowi-
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nę o Bożej miłości do ludzi i dzielili się tą radością, że Jezus Chrystus zmartwychwstał dla nas,
a nie tylko dla siebie.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!

Spotkanie XII

Jezus wstępuje do nieba

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

niebowstąpienie
Artysta: Benvenuto Tisi (1481–1559);

Tytuł: Wniebowstąpienie Chrystusa;
Data: 1510-1520; Źródło;
Licencja: domena publiczna;
Plik przysłany przez użytkownika ReaverFlash.

80

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym
czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,
i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł
się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych
szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak
samo, jak widzieliście Go wstępującego do
nieba”.
Dz 1,6-11

81

Spotkanie XII
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Zanim Syn Boży przyjął naturę Syna Człowieczego, obraz wniebowstąpienia służył w Piśmie Świętym do opisywania ludzkiej pychy,
która fałszywie przywłaszcza sobie równość z samym Bogiem. Wśród opowieści o upokorzeniu
i upadku, jakimi kończyło się przypisywanie
sobie przez różnych pyszałków cech boskich
oraz stawianie samych siebie na pierwszym
miejscu zamiast Boga, najbardziej znany jest
opis budowania wieży Babel. Znany jest również obraz nieudanego wniebowstąpienia, jaki
prorok Izajasz umieścił w swoim szyderstwie
z króla asyryjskiego: „Jakże to, spadłeś z niebios? (...) Ty, który podbijałeś narody, runąłeś
na ziemię? Ty, który mówiłeś w swym sercu:
Wstąpię na niebiosa! Ponad gwiazdami Bożymi
postawię mój tron!” (Iz 14).
W swojej rozmowie z Nikodemem Pan Jezus zapowiedział, że tylko On jeden ma moc
naprawdę wstąpić do nieba: „Nikt nie wstąpił
do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił –
Syna Człowieczego” (J 3,13). Ale też On –
choć równy Przedwiecznemu Ojcu Pan nieba –
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przeszedł przez swoje ludzkie życie dokładnie
odwrotnie niż wspomniani pyszałkowie. On
uwielbił swojego Ojca, „stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu” (Flp
2,8). Udowodnił wtedy, że Boga da się stawiać
na pierwszym miejscu nawet w tak strasznie
zdeformowanej przez ludzkie grzechy sytuacji,
jaką Mu stworzono na Kalwarii.
„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię!”
(Flp 2,9). Dana Mu została – jak powiedział
podczas spotkania ze swoimi uczniami na górze
w Galilei – „wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Ale zobaczmy od razu, na czym
polega główny akt tej najwyższej władzy naszego Pana: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, i udzielajcie im chrztu, i skłaniajcie je do
posłuszeństwa mojej nauce!” Zatem wszechwładza naszego wywyższonego Zbawiciela jest
władzą miłości i dlatego można jej nawet nie
zauważyć.
A przecież potęga najpotężniejszych nawet
pyszałków tego świata jest niczym w porówna-
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niu z władzą naszego Zbawiciela. Pyszałkowie
i cała ich moc przeminie, a Pan Jezus już teraz
siedzi po prawicy swojego Ojca Wszechmogącego: Jego uwielbione człowieczeństwo w pełni
uczestniczy w Bożych doskonałościach! Również w miłości Przedwiecznego Ojca i w Jego
wszechmocy, i wszechobecności.
To właśnie dlatego, siedząc po prawicy swojego Ojca, zarazem może On być z nami przez
wszystkie dni aż do skończenia świata! A dlatego jest On z nami, że swoją potężną miłością
chce nas wszystkich przyprowadzić do swojego
Ojca. Po to On przecież zstąpił niegdyś na ziemię, a po skończeniu swojej misji po to w swojej uwielbionej ludzkiej naturze wstąpił do nieba, żeby wprowadzić tam wszystkich, którzy
stanowią Jego Ciało i Jego Kościół!

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Uczniowie z Maryją
oczekują w Wieczerniku na
zesłanie Ducha Świętego

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Wieczernik na górze Syjon;
Data: 4 sierpnia 2007;
Źródło; Autor: See The Holy Land;
Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Generic;
Plik przysłany przez użytkownika Flickr upload bot.
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Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej
Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam
weszli do sali na górze i przebywali w niej:
Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz,
Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,
i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba.
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką
Jezusa, i braćmi Jego.
Dz 1,12-14
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Modlitewne oczekiwanie uczniów Jezusa,
wraz z Maryją Jego Matką, na dar Ducha Świętego, było dla św. Jana Pawła II podstawą do
wygłoszenia prawdy, że wymiar maryjny Kościoła jest pierwszy i ważniejszy, niż jego wymiar Piotrowy. A mówiąc po prostu: świętość
Kościoła i poszczególnych jego członków powinna być dla nas przedmiotem absolutnie
pierwszorzędnej troski. Przypomnijmy odnośny
fragment z listu Papieża Polaka o godności
kobiety:
Chociaż Kościół posiada swą strukturę hierarchiczną, to jednak cała ta struktura całkowicie
jest podporządkowana świętości członków
Chrystusa. Świętość zaś mierzy się wielką tajemnicą, w której Oblubienica odpowiada darem miłości na dar Oblubieńca, czyniąc to w
Duchu Świętym, albowiem „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Sobór
Watykański II, potwierdzając naukę całej tradycji przypomniał, że w hierarchii świętości
właśnie Niewiasta, Maryja z Nazaretu, jest
pierwowzorem Kościoła. Ona przoduje
wszystkim na drodze świętości, w Jej osobie
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Kościół już osiąga tę doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy.

Prawda, że najściślejszą powinnością nas
wszystkich, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa,
jest troska o to, żebyśmy „byli święci i nieskalani przed obliczem Boga”, jest wyraźnie zapisana również w Katechizmie Kościoła Katolickiego, 773:
Cała struktura Kościoła jest całkowicie podporządkowana świętości członków Chrystusa. Świętość mierzy się według wielkiej tajemnicy, w której Oblubienica odpowiada
darem miłości na dar Oblubieńca (por. Ef
5,32). Maryja wyprzedza nas wszystkich na
drodze do świętości, która jest tajemnicą Kościoła jako Oblubienicy bez „skazy czy
zmarszczki” (Ef 5,27). Z tego powodu wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar Piotrowy.

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!
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Jezus posyła Kościołowi
Ducha Świętego

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Artysta: Duccio (1260–1318);
Tytuł: Zesłanie Ducha Świętego;
Technika wykonania: Tempera na drewnie;
Miejsce ekspozycji; Źródło/fotograf;
Licencja: domena publiczna;
Plik przysłany przez użytkownika JarektUploadBot.
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Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali
wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli,
bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego
własnym języku.
Dz 2,1-6
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Wydarzenie, jakie miało miejsce w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa
– udzielenie zebranym w Wieczerniku apostołom Ducha Świętego – trwa w Kościele nieustannie i trwać będzie aż do dnia chwalebnego
przyjścia naszego Pana. Tajemniczo mówił o nim
podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus: „Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, ale
jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16,7). Postawmy sobie proste pytanie: Dlaczego fizyczne
odejście od nas Pana Jezusa było warunkiem
daru Ducha Świętego?
Otóż Duch Święty czyni naszą łączność z Panem Jezusem bez porównania głębszą, niż kiedy On fizycznie był wśród nas. W czasie Jego
ziemskiego przebywania wśród nas można Go
było zobaczyć, słuchać, oglądać Jego cuda,
zadawać Mu pytania, a nawet samemu zostać
przez Niego uzdrowionym. Ale wtedy był On
jednym z nas, kontakt z Nim można było nawiązać tylko od zewnątrz, podobnie jak z wszystkimi innymi ludźmi.
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Natomiast obecnie, kiedy zstępuje na nas
i ogarnia nas Duch Święty, stajemy się jedno
z naszym Zbawicielem. Ta jedność, bliskość
i intymność z Panem Jezusem, jaka staje się
naszym udziałem dzięki Duchowi Świętemu,
nie ma analogii w naszym ludzkim świecie.
„Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” – próbuje ją opisać apostoł Paweł (Ga
2,20). „Czyż nie wiecie o samych sobie, że
Jezus Chrystus jest w was?” – pytał Apostoł
Koryntian. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17),
„niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych wnętrzach” (Ef 3,17), „zapuśćcie w Niego korzenie” (Kol 2,7), „nasze życie jest ukryte
z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3) – to parę następnych sformułowań biblijnych na temat tej
niepojętej jedności z Chrystusem Panem, którą
sprawia w nas Duch Święty.
To wywyższenie wierzących w Chrystusa
przekracza wszelką wyobraźnię: Duch Święty,
który jest Duchem własnym Syna Bożego,
zstępuje na nas, mimo żeśmy tylko stworze-
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niami, a w dodatku wciąż jeszcze grzesznymi!
I czyni nas jedno z Chrystusem, który jest przecież prawdziwym Bogiem! Jedność tę Ewangelia porównuje do jedności krzewu winnego z latoroślami, apostoł zaś Paweł do jedności
członków ciała z głową. Duch Święty, sprawca
tej jedności, jest wówczas nazywany Sokiem
Winnego Krzewu lub Duszą Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół.
Rzecz jasna, jedność nasza z Chrystusem
jest dopiero w trakcie tworzenia się i pogłębiania. Duch Święty sprawia ją w nas zwłaszcza
przez chrzest, słuchanie słowa Bożego oraz
uczestnictwo w sakramentach. „Jeżeli ktoś się
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść
do Królestwa Bożego” (J 3,5; por. 7,37; 1 Kor
12,13; Tt 3,5). To właśnie Duch Święty jest
owym Nauczycielem Kościoła, który uczy nas
i przypomina nam to wszystko, co nam mówił
Jezus (J 14,26).
I w Nim mamy odpuszczenie grzechów
(J 20,22). Dzięki Niemu również kiedyś zmartwychwstaniemy: „Jeżeli mieszka w was Duch
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Spotkanie XIV
Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego

Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to
Ten, co Chrystusa wskrzesił z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was Ducha Swego” (Rz 8,11).

– Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste,
Alleluja!
– Niebo i ziemia się cieszą, Alleluja!

– Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego
Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj
nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę
Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
– Amen.
– Błogosławmy Panu, Alleluja, Alleluja!
– Bogu niech będą dzięki, Alleluja, Alleluja!
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