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Wielkanocne rozważania

Od niewiary 
do wyznania: 

„Pan mój i Bóg mój”
I
Ziemskie życie Syna Bożego zamknięte 

zostało między żłobkiem a kyżem, między 
wcieleniem a śmiercią. Te granine wydae-
nia wyznaają poątek i kres ziemskiej drogi 
Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu. Wyznaają 
je także słowa anielskiego zwiastowania z pól 
betlejemskich: „Dziś narodził się wam Zbawi-
ciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Da-
widowym” (Łk 2,11 ) i ostatniego słowa Jezusa 
na Golgocie: „Oje, w ręce twoje polecam du-
cha mego” (Łk 23,46). 

Na poątku Ewangelii św. Jana znajdują 
się słowa: „Na poątku było Słowo, a Sło-
wo było u Boga, a Bogiem było Słowo (…) 
A Słowo ciałem się stało” (J 1,1.14), na końcu 
zaś wyznanie Tomasza: „Pan mój i Bóg mój” 
(J 20,28). Pewną paralelą dla tego schematu 
jest również charakterystyna konstrukcja 
Ewangelii Marka. Rozpoyna się od Bożego 
świadectwa podas teofanii nad Jordanem: 
„Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie 
upodobałem” (Mk 1,11) a końy świadectwem 
setnika powracającego z Golgoty: „Zaprawdę, 
ten łowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39). 
Oywisty jest więc wniosek: ewangeline 
świadectwo ma prowadzić do wyznania wia-
ry w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. 

Ale po tragedii Wielkiego Piątku nie od 
razu takie świadectwo można było złożyć. 
Kyż Jezusa był tragedią.

Uniowie Jezusa nie mogli się pogodzić 
z tym, że ich Nauyciel, w którym pokładali 
wielkie nadzieje (por. prośba synów Zebe-
deusza [Mk 10,35nn] został ukyżowany. 
Świady także o tym rozmowa uniów 
z Zmawychwstałym w drodze do Emaus [Łk 
24,18nn]), kyż pekreślił ich oekiwania. 
Zupełnie araliżowani, pogrążyli się w roz-
pamiętywaniu peżyć związanych z Jezusem 
podas Jego ewangelizacyjnej działalności. 

Tymasem nadeszła Wielkanoc, a wraz z nią 
najpierw wieść, że grób Jezusa w ogrodzie Jó-
zefa z Arymatei jest pusty, a następnie niewy-
tłumaalne peżycia: wizje żywego Jezusa. 
Wizjom tym towayszyła wiara i niewiara 
uniów, pede wszystkim pytanie, co znay 
to, że Go widzą i że żyje. Odpowiedź mogła 
być tylko jedna. Jeśli Jezus żyje, to kyż nie 
jest oduceniem Jezusa. Pez wzbudzenie 
z mawych Jezusa Bóg pyznał się do Niego 
i jest po stronie tych, któy Mu zaufali. 
Chociaż więc kyż i śmierć Jezusa z punktu 
widzenia łowieka jest tragedią, to jednak 
interwencja Boga pokazuje właściwe oblie 
Ukyżowanego i znaenie kyża. Jeśli Jezus 
żyje, to Bóg nie opuścił Jezusa, ale się do Nie-
go pyznał, wzbudzając Go z mawych. 

II
Bardzo ważne miejsce w Ewangeliach zaj-

mują opowiadania ewangelistów na temat 
zmawychwstania ukyżowanego Jezusa. 
Nawet pobieżna analiza tych relacji peko-
nuje nas, że ewangelina tradycja dotyąca 
zmawychwstania Jezusa, jest mocno zróż-
nicowana, niejednolita i asem – zdaje się 
– wzajemnie wykluająca. Py lektue opo-
wiadań o pojawieniach się zmawychwstałe-
go Chrystusa należy pamiętać, że dobór takich 
y innych świadectw z tradycji o zmawych-
wstaniu Jezusa zależny był od teologinych 
założeń, jakimi kierowali się ewangeliści py 
pisaniu swoich Ewangelii. Jeśli pamięta się 
o tym, znika napięcie pomiędzy poszególny-
mi historiami i jaśniejsze staje się pesłanie, 
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które zawae jest w relacjach o wielkanocnym 
cudzie zmawychwstania. 

Ważnym elementem historii objawień 
zmawychwstałego w Ewangeliach jest mo-
tyw niewiary. W Ewangeliach synoptynych 
najwyraźniej występuje on w Ewangelii św. 
Łukasza. Spotykamy się z nim także w Ewan-
gelii św. Jana. 

W waej Ewangelii relacja o zmawych-
wstaniu Jezusa rozpoyna się opowiadaniem 
o Marii Magdalenie, która wesnym rankiem 
w niedzielę pobiegła do grobu Jezusa. Znalazła 
grób otway. Pekonana, że ktoś zabrał cia-
ło Jezusa, niezwłonie udała się do uniów 
Pana, aby donieść im o kolejnym akcie wro-
gości wobec Jezusa. Nie pyszła jej na myśl 
możliwość zmawychwstania Nauyciela, 
który Łazaa z Betanii powołał do życia 
z grobu (por. J 11,1nn). Nie dopuściła nawet 
do siebie tej myśli, gdy siedziała w ogrodzie 
Józefa z Arymatii i rozmawiała z samym zmar-
twychwstałym Panem. Sądziła, że rozmawia 
z ogrodnikiem. Dopiero w trakcie rozmowy 
z owym – według Marii Magdaleny – niezna-
jomym poznała w nim Nauyciela z Galilei 
(J 20,11-18). 

Piotr i drugi, nie nazwany imieniem ueń, 
powiadomieni pez Marię Magdalenę o pu-
stym grobie, znaleźli eywiście grób bez ciała 
Jezusa. Czway ewangelista stwierdza, że ów 
drugi ueń „ujał i uwieył” (J 20,8), oy-
wiście uwieył słowom Marii Magdaleny, 
że grób jest pusty, na co wskazuje komenta 
ewangelisty: „Albowiem jesze nie rozumieli 
Pisma, że musi powstać z mawych” (J 20,9). 
Nie znajdujemy więc wiary w zmawych-
wstanie Jezusa w sercach uniów wesnym 
rankiem w pierwszy dzień po sabacie. 

Motyw niewiary otykamy także w 

waej Ewangelii w opowiadaniu o zjawie-
niu się Chrystusa uniom, w tym także Toma-
szowi (J 20, 24-29), który nie był obecny pod-
as pierwszego ukazania się gronu uniów 
w niedzielę wieorem (J 20,19-23). Ewangeli-
sta, opisując reakcję Tomasza na słowa uniów: 
„Widzieliśmy Pana”, wyraźnie womina 
o jego niewiee. Tomasz, nie wstydząc się 
jej, powiedział: „Jeśli nie uję na rękach jego 
znaku gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok 
jego, nie uwieę” (J 20,25). Nie była to tylko 
zwykła niewiara. Zaprawiona była dużą dozą 
krytycyzmu. Tomasz był gotowy uwieyć, ale 
domagał się dowodu i to nie od uniów, le 
od samego Pana. 

Punktem kulminacyjnym w perykopie 
o niedowieającym Tomaszu jest otkanie 
Tomasza ze zmawychwstałym Chrystusem. 
Podas otkania inicjatywę w swoje ręce 
wziął Chrystus. To On do zaskoonego i być 
może nawet pestraszonego Tomasza powie-
dział: „Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, 
i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie 
bądź bez wiary, le wie” (J 20,27). Czway 
ewangelista nie pisze, y Tomasz eywiście 
zgodnie z zapowiedzią: „Jeśli (…) nie włożę 
ręki mojej w bok jego, nie uwieę” (J 20,25) 
dotknął się ran Jezusa. Womina jedynie wy-
znanie Tomasza, świadące, że pezwyciężona 
została jego niewiara: „Pan mój i Bóg mój”.
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III
Jak doszło do pemiany niewiary w wiarę 

w zmawychwstanie Jezusa?
Analiza opisów chrystofanii w waej 

Ewangelii wskazuje niezbicie, że niewiara 
ustępowała tam, gdzie wkraał Zmawych-
wstały. Nie działo się to na skutek zjawie-
nia się samej postaci Zmawychwstałego, 
gdyż z powodu niewiary jako taki mógł On 
być nierozpoznany. Tak było w wypadku 
Marii Magdaleny. Bariera niewiary została 
w każdym pypadku usunięta dzięki słowom 
Zmawychwstałego. Dzięki nim świadkowie 
cudu wielkanocnego nieomylnie rozpozna-
wali Nauyciela z Galilei w zjawiającej się 
im postaci, chociaż była to postać tajemnia. 
Zjawiała się ona nieodziewanie py za-
mkniętych dwiach (por. J 20,19). Ale Zmar-
twychwstały udowadniał swą realność i cie-
lesność, wskazując na swoje rany i mówiąc: 
„Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj 
tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź 
bez wiary, le wie”. Jezusowe „Mario!” 
otwoyło oy Marii Magdalenie w ogrodzie 
Józefa z Arymatii. Słowa Zmawychwstałe-
go: „Pokój wam!” wywołały wielką radość 
wśród uniów, która świadyła o gwaow-
nym wybuchu wiary. Z troską o wiarę Toma-
sza słowa Jezusa usunęły mur niewiary.

To nie same chrystofanie, yli objawienia, 
jako takie, le chrystofanie ze wszystkimi 
opisanymi pez waego ewangelistę ele-
mentami, znajdują się u podstawy wielka-
nocnej wiary kobiet i uniów. Wszystkie 
odgrywają one bardzo ważną rolę. Nie moż-
na ich nie dostegać. Występują też one 
w różnej postaci w pozostałych Ewangeliach 
i świadą, że wiara wielkanocna nie wyro-

sła z oekiwania cudu, le ze otkania ze 
zmawychwstałym Chrystusem, ze słów, 
pez które na nowo wziął w posiadanie tych, 
któy byli świadkami Jego śmierci. Wiara 
wielkanocna nie była ymś, co należało 
pewidzieć i ego się należało odziewać, 
chociaż w Nowym Testamencie otykamy 
formułę: „został z maywych wzbudzony 
według Pism” (1 Kor 15,3), le ymś, co po 
wielkopiątkowym szoku Pan sam rozbudził 
w sercach swoich uniów. 

Ewangelista św. Jan dobe rozumiał po-
wielkanocną sytuację późniejszych uniów. 
Świadomy był tego, że wieść o zmawych-
wstaniu Pana powinna być głoszona i winna 
budzić wiarę. Do tego dzieła został powo-
łany. Z perektywy asu oglądał więc 
na poątki wielkanocnej wiary. Dostegał 
różnicę jakościową pomiędzy wydaeniami 
bezpośrednio po Wielkiej Nocy a dziełem 
ewangelizacji wśród drugiego i teciego po-
kolenia cheścijan.

Zmawychwstały Pan nie mógł na zawsze, 
na wzór wielkanocnych chrystofanii, pozo-
stać z tymi, któy mają uwieyć. Pebite 
ręce i bok pestaną być obiektem oglądania. 
Skońy się możliwość zmysłowego doświad-
ania obecności żywego Pana. Znał taką sy-
tuację z własnego doświadenia misyjnego. 
Aby usunąć bariery na drodze do wiary, pisze 
słowa, które z całą pewnością tylko w ęści 
pierwszej są słowami Zmawychwstałego: 
„Że mnie ujałeś, uwieyłeś; błogosławie-
ni, któy nie widzieli, a uwieyli” (J 20,29). 
Nie są one zautem skierowanym pod ad-
resem Tomasza ani też pozostałych uniów. 
Słowa: „błogosławieni, któy nie widzieli, 
a uwieyli” można także rozumieć – podob-
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nie jak wiele innych miejsc  Ewangelii Jana 
– jako słowa skierowane pez piszącego 
Ewangelię do jej ytelników.

Wiara wielkanocna nie mogła się końyć 
na Tomaszu. Jej pochód dopiero miał się roz-
poąć. Nikt jednak nie powinien oekiwać 
dowodów. Wiara pyszłych pokoleń che-
ścijan nie może opierać się na dotykaniu 
i oglądaniu, le na świadectwie uniów, że 
Jezus żyje i jest Panem i Bogiem naszym. 

IV
Narracja waego Ewangelisty od same-

go poątku podążała ku fundamentalnemu 
wyznaniu dotyącemu godności Jezusa: 
„Pan mój i Bóg mój”. Treść tego wyznania 
rozsadziła ramy wiary uniów, która tak 
wiele – i jest to zrozumiałe – miała wól-
nego z judaizmem asów Jezusa. Dlatego 
że Jezus rościł pretensje do godności, które 
dotąd w judaizmie nikomu z ludzi nie mogły 
być pypisane, pede wszystkim dlatego, że 
powiedział o sobie: „Jam jest” (J 8,24.28.58), 
został skazany na śmierć i ukyżowany. Nie 
osób dziś powiedzieć, jak dalece uniowie 
ped Wielką Nocą skłonni byli akceptować 
roszenia Jezusa. Jednakże po wielkanocnym 
poranku nastąpiła reeksja nad dotychaso-
wymi wólnymi peżyciami z Nauycielem 
z Nazaretu. Trudno też dokładnie peśledzić 
jej etapy. Nagromadzone myśli na temat Tego, 
który powiedział o sobie: „Jam jest” uwolniły 
się i jakby wybuchły z ogromną mocą wraz 
z wyznaniem Tomasza: „Pan mój i Bóg mój”. 
Jest to niewątpliwie najważniejsze świadec-
two w Nowym Testamencie na temat bosko-

ści Chrystusa. 
Świadectwo Tomasza nie jest ymś py-

padkowym, niezgodnym z eywistością 
objawioną w Chrystusie. Zmawychwstały 
Pan nie powiedział do Tomasza: Twoje świa-
dectwo jest błędem i bluźnierstwem. Nie do-
konał też żadnej korekty Tomaszowego świa-
dectwa, le je potwierdził: „Że mnie ujałeś, 
uwieyłeś”. Od tamtego wydaenia treścią 
wiary powinno być pekonanie: Chrystus 
jest Panem i Bogiem naszym. 

Jest to fundamentalne świadectwo. Kto go 
nie pyjmuje, oduca je albo usiłuje tak inter-
pretować, aby zapeyć boskości Chrystusa, 
ten wyłąa się poza nawias cheścijaństwa. 
Kto nie wyznaje za Tomaszem: „Pan mój i Bóg 
mój”, nie ma prawa powoływać się na żadną 
ęść Nowego Testamentu, gdyż sercem Ksiąg 
Nowego Pymiea jest wyznanie Tomasza. 
Do istoty cheścijaństwa należy, obok wiary 
w zmawychwstanie Chrystusa, wiara w bo-
skość Chrystusa jako Syna Bożego. 

Kim jest Ten, który nazwany został Panem 
i Bogiem? Jest nim mający rany na rękach po 
gwoździach, a więc ukyżowany w Wielki 
Piątek Jezus z Nazaretu. Człowiek z kyża 
pez zmawychwstanie objawił się jako Pan 
i Bóg. Co dotychas było zakryte, teraz zo-
stało odsłonięte, co zawsze było paradoksem, 
niepasującym do ludzkich wyobrażeń, stało 
się fundamentem wiary, od której zależy, 
y Kościół jest eywiście Kościołem Chry-
stusowym, lub y łowiek jest lub nie jest 
cheścijaninem.

Ks. Manfred Uglo


