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Tym co najbardziej przyciąga naszą uwagę w dzisiejszej 
Ewangelii jest z pewnością postawa arcykapłanów. Słysząc 
relację strażników dotyczącą pustego grobu i trzęsienia ziemi, 
arcykapłani przekupują strażników nakazując im rozpowiadać 
fałszywą informację o tym, że to uczniowie Jezusa przyszli w 
nocy i ukradli (zabrali) jego ciało z grobu. 

Ewangelista Mateusz podsumowując tę informację stwierdza, 
że ta pogłoska rozniosła się między Żydami i trwa aż do dnia 
dzisiejszego. 

Drugi dzień świąt – złamanie nastroju – niepokój. Boże 
Narodzenie – święto św. Szczepana – męczeństwo. 
Zmartwychwstanie Jezusa – prawda o tym, że ta radosna wieść 
jest kontrowersyjna i odrzucona przez wielu – jej głoszenie 
będzie trudem, będzie się spotykało z odrzuceniem. 

Bliższe spojrzenie 1) Wiemy, że św. Mateusz pisze swoją 
Ewangelię do Żydów. To właśnie w jego Ewangelii znajdziemy 
najwięcej cytatów ze ST, które Mateusz odnosi do Jezusa 
starając się pokazać i udowodnić, że Jezus prawdziwie jest 
Mesjaszem. Dzisiejszy fragment jego Ewangelii poazuje, że 
pomimo wszystkich jego zabiegów i przykładów Mateusz 
konfrontuje się także z niewiarą ze strony Żydów (swoich 
rodaków) i bada jej przyczyny. Zapis Ewangelii sugeruje, że w 
swoich poszukiwaniach Mateusz dotarł do tego, że źródłem 
kłamstwa są sami arcykapłani – ci, którzy cieszyli się 
największym autorytetem i mieli być wzorem uczciwości i 
prawości. 

Interpretacja, która się narzuca: jasny podział: z jednej strony 
ci, którzy nie wiedzą co się stało, nie chcą uwierzyć w to, co 
słyszą – to jest w prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa – z drugiej 

strony ci, którzy wiedzą co się stało i wierzą. Taka interpretacja 
jest uzasadniona i zwraca uwagę na dwie ważne kwestie: 1) 
przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu nie jest oczywiste i 
wymaga wiary (wiedza, świadkowie nie wystarczą i potrzeba 
wiary); 2) prawda ta stanie się powodem podziałów, a jej 
głoszenie będzie ryzykiem i wyzwaniem. 

Takie spojrzenie zaprasza nas do tego byśmy w Okresie 
Wielkanocy odnawiali się, umacniali i utwierdzali w naszej 
wierze w zmartwychwstanie Jezusa i ogromnej nadziei, którą 
ona niesie ze sobą – nadziei na pełnię życia, szczęścia w niebie – 
którego przedsmak mamy już tu na ziemi. (obumieranie i nowe 
życie…) 

Jednocześnie ten czas ma w nas ożywić pragnienie świadczenia 
o zmartwychwstaniu Jezusa pomimo możliwości odrzucenia i 
niezrozumienia ze strony innych (mowa Piotra w pierwszym 
czytaniu – Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy 
jesteśmy tego świadkami – motyw przewodni opowieści z 
Dziejów Apostolskich, które czytamy w okresie 
Wielkanocnym).  

Bliższe spojrzenie 2) Podział na tych, którzy wiedzą co się stało 
i tych, którzy nie wiedzą i niechcą wiedzieć i wierzyć wcale nie 
jest tak bardzo jasny, ostry i oczywisty, jak mogłoby się nam 
wydawać. 

Św. Mateusz obnaża bezradność strażników i arcykapłanów 
wobec wiadomości o zmartwychwstaniu Jezusa. Czy nie jest 
jednak prawdą to, że kobiety u grobu i Apostołowie – w jakimś 
sensie – także byli bezradni wobec tej prawdy? Ewangelie 
czytane w kolejne dni oktawy Wielkiej Nocy malują obraz 
najbliższych przyjaciół Jezusa mających trudności z 
rozpoznaniem go po zmartwychwstaniu. 



Maria Magdalena bierze go za ogrodnika, uczniowie w drodze 
do Emaus nie rozponają Jezusa w tajemniczym towarzyszu 
wędrówki. Apostołowie konfrontują się z zadziwiającymi 
sytuacjami, w których Jezus pojawia się nagle i znika, 
przychodzi pomimo drzwi zamkniętych. Spotykają Mistrza, 
który żyje pomimo śladów męki, żyje pomimo tego, że jego bok 
nosi ranę zadaną na krzyżu, żyje pomimo tego, że jego serce 
jest przebite. Ewangelista Łukasz w opisie jednego ze spotkań 
Apostołów ze zmartwychwstałym Jezusem mówi wprost, że 
uczniowie byli zalęknieni i myśleli, że widzą ducha (Jezus prosi 
o coś do jedzenia aby udowodnić, że nie jest duchem). 

Obraz wyłaniający się z Ewangelii to obraz kobiet i Apostołów, 
którzy tak naprawdę stają bezradni wobec Jezusa 
przychodzącego do nich w swoim zmartwychwstałym ciele, 
którzy nie wiedzą i nie rozumieją tak do końca tego, co się 
stało. Doświadczenie spotkania z Jezusem po 
zmartwychwstaniu łamie wszelkie schematy ich myślenia. 

Ale to właśnie to doświadczenie, trudne, wymagające, rodzące 
mnóstwo pytań i niepewności, staje się przestrzenią, w której 
rodzi się w nich wiara w zmartwychwstanie i jego moc, wiara w 
nową perspektywę i nowy wymiar człowieczeństwa, którego 
rąbek i niewielką część Jezus pokazuje po swoim 
zmartwychwstaniu. 

Nasza sytuacja jest podobna. Nie dajmy się zwieść pozornemu 
przekonaniu, że to że tak wiele razy czytaliśmy i słuchaliśmy 
Ewangelii o zmartwychwstaniu i tak wiele razy świętowaliśmy 
Wielkanoc sprawia, że wiemy czym jest zmartwychwstanie, że 
wiemy jakie są/będą jego konsekwencje dla nas. Nie dajmy się 
zwieść przekonaniu, że wiemy czym jest zadatek i przedsmak 
zmartwychwstania, które dane jest nam już w tym życiu. 

Pozwólmy sobie poczuć się bezradni wobec prawdy o 
zmartwychwstaniu Jezusa! Pozwólmy samemu Jezusowi wybić 
nas z utartych szlaków naszego myślenia! Miejmy odwagę 
powiedzieć, że nie wiemy! Pozwólmy samemu Jezusowi 
zaskoczyć nas w okresie wielkanocnym, tak jak zaskakiwał 
wielokrotnie swoich przyjaciół (niewiasty i Apostołów)! 
Pozwólmy Jezusowi objawić zadatek i przedsmak naszego 
zmartwychwstania – tu i teraz, w konkretnych realiach naszego 
życia, naszych relacji z najbliższymi i ludźmi wokół nas!!! 

Przed nami 50 dni okresu wielkanocnego. JEZUS CHCE NAS 
ZASKAKIWAĆ!!! I jeżeli wiara niewiast i Apostołów rodziła się i 
umacniała w ogniu doświadczeń spotykania Jezusa po jego 
zmartwychwstaniu – rodzących mnóstwo pytań i niepewności – 
także nasza wiara będzie rodzić się na nowo i umacniać, JEŚLI 
POZWOLIMY JEZUSOWI ABY ZASKAKIWAŁ!!! 


