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„Wiara rodzi się z tego co się słyszy,      
  tym zaś, co się słyszy, 
  jest słowo Chrystusa.”        Rz 10,17 
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„Wiara rodzi się z tego co się słyszy,      
  tym zaś, co się słyszy, 
  jest słowo Chrystusa.”        Rz 10,17 
 

Jezus mówi: 

 „Kto słucha Słowa Mego i wierzy  
w Tego, który Mnie posłał,  

               ma życie wieczne”        J 5,24 
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 Czytania liturgiczne: 

                                                                                       Dz 4,32-35;   Ps 118;                  
                                    1J 5,1-6;   J 20,19-31 

 
                                  P R Z E S Ł A N I E 

 

Psalm 
 

„Dziękujcie Panu, Bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.” wzywa psalmista tych, z którymi 

łączy go wiara w Jedynego Boga. Pragnie razem z nimi przeżywać ten dzień wybawienia, „który Pan 
uczynił, radujmy się zeń i weselmy”. 
 

Ewangelia Św. Jana 
 

Uczniowie, których połączyła wiara Jezusowi, z chwilą Jego śmierci przeżywają lęk i obawę przed 

Żydami. Ale zmartwychwstały Jezus odwiedza uczniów i potwierdza ich misję, do której byli przez trzy 

lata przygotowywani; „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Misję obwieszczania Dobrej 

Nowiny, misję czynienia uczniami Jezusa tych, którzy uwierzyli w Niego. Jan odbiera także zlecenie 

Boga, do zapisania świadectwa: „o tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co 
oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami – o Słowie Życia”(1J1,1), po to „abyście wierzyli,        
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”. Wiara        

w Jezusa jest źródłem przebaczenia wszystkich grzechów a Jego polecenie „Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane” stawia przed uczniami 

zadanie: będą musieli rozpoznać wiarę, zanim potwierdzą komuś, że ma grzechy odpuszczone.  

 

Dzieje Apostolskie 
 

Złączeni wiarą w Jezusa doświadczają działania w nich Jego Ducha. Autor Dziejów Apostolskich, 

opisuje to słowami: „Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie 
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą 
świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich” . 
 

1 List Jana Apostoła  

 

„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził” pisze Jan i zwraca uwagę,             

że „każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał”. 
Wiara w Jezusa łączy narodzonych z Boga w jedną rodzinę i buduje więź między nimi opartą na miłości 

bezwarunkowej. Także wobec niewierzących i obojętnych wobec Boga, świadectwo wzajemnej miłości, 

będącej konsekwencją wiary, będzie skutecznym narzędziem pozyskiwania ich dla Jezusa. Bo tym co 

„zwyciężyło świat, jest nasza wiara” i to wiara, „że Jezus jest Synem Bożym”. 


