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Ale 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”.


Stojąc w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża



Wzbudźmy intencje prosząc aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny,
były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.



Wyobraźmy sobie zebranych w Wieczerniku uczniów, patrzmy jak Jezus odsłania Tomaszowi swoje rany.



Prośmy w tej medytacji o szczere wyznanie, że Jezus zmartwychwstały jest moim Panem.



Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego

Punkt 1. Jeśli nie dotknę, nie uwierzę
Uczniowie bardzo zawiedli się na swoim Mistrzu. On był Mesjaszem, a pozwolił na to,
aby Go ukrzyżowano. Po tym fakcie nie było im łatwo uwierzyć w Jego zmartwychwstanie.
Tomasz jest przykładem takiej postawy! Na opowiadanie uczniów, że widzieli Jezusa po
Jego zmartwychwstaniu odpowiada, że jeśli sam nie zobaczy Zmartwychwstałego i nie
dotknie Jego ran, to nie uwierzy. Tomasz to typowy realista, który nie uwierzy, jeśli sam
się nie przekona. Nie wystarcza mu świadectwo innych! Czy może ja również utożsamiam się z taką postawą?
Czym jest dla mnie odpoczynek niedzielny? Co jest ważne?
Punkt 2. Pan mój i Bóg mój
Jezus Zmartwychwstały pojawia się wśród uczniów, gdy Tomasz był z nimi. Jezus pozwala Tomaszowi, aby dotknął Jego ran. Tomasz nie ma już żadnej wątpliwości. To jest
jego ukochany Mistrz, któremu zaufał. Dlatego wyznaje z głębi serca: „Pan mój i Bóg
mój”.
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Popatrzę na moją relację ze Zmartwychwstałym Jezusem. Jaki Bóg mnie się objawia? Czy
otwieram się na intymną relację z Jezusem? Czy On jest mi bliski, jako mój Pan i mój
Bóg? Wyznam Jezusowi, co czuje moje serce i powierzę się Jemu w serdecznej rozmowie.
Punkt 3. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Fundament wiary, to wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus nazywa błogosławionymi tych, którzy będą wierzyć w Niego, chociaż Go nie widzieli. Myślał wtedy
o nas. Pragnie, abyśmy wierzyli, że On żyje i stale nam towarzyszy na naszych życiowych
drogach. Zmartwychwstały Pan przychodzi też do mnie i daje mi się rozpoznać. Jakie
dostrzegam znaki Jego obecności i działania w moim życiu?
Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz"
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