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Medytacja 1: J 20, 24-29 

 

Tekst do medytacji: 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» 

 

Modlitwa przygotowawcza zwykła: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie twoje 

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego 

Majestatu. 

 

Obraz do medytacji: Ten fragment Ewangelii pokazuje spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa 

z uczniami. Spróbuj zobaczyć tę scenę gdy Tomasz pełen wątpliwości i niedowierzań może wreszcie 

zmienić swoją postawę. Przyjrzyj się Tomaszowi ale także zobacz w jaki sposób Pan Jezus na niego 

patrzy. 

 

Prośba o owoc medytacji: Proś o łaskę wiary. 

1. Wątpliwości, pytania, niepewność… Czy tak naprawdę one oddalają nas od Pana Boga? Tomasz miał 

w sobie dużo rozterek. Nie było go wtedy gdy Jezus przyszedł do zatroskanych i zalęknionych 

uczniów. Nie otrzymał tego pokoju. Tego Ducha którego Pan tchnął wtedy na swoich uczniów. Był 

jednym z dwunastu a jednak w jego sercu, w jego myślach był tylko smutek po utracie bliskiego mu 

Nauczyciela. Tomasz mówi wprost: nie uwierzę jeśli… Zobacz, że Tomasz nie zamykał się w swoich 

wątpliwościach. Dopuszcza inną możliwość. Dopytywał, był z uczniami. Nie pozwolił na to by 

codzienne obowiązki przysłoniły, zamazały to wszystko co już wcześniej było mu dane. Zastanów się 

jak często ty potrzebujesz dowodów na to, że Jezus Zmartwychwstał, że żyje. Pomyśl, czy jesteś 

otwarty, czy dopuszczasz inną możliwość niż zwykle, czy może zamykasz się w swoich 

wątpliwościach. 

2. Wyobraź sobie siebie podczas Mszy świętej. Czy jesteś jak Tomasz, któremu mówiono, że Pan 

przyszedł, że żyje ale słowa te nie zmieniły jego postawy? Czy może prezentujesz inną postawę? 

Tomasz umocnił się w wieże wtedy gdy zadziałały jego zmysły - zobaczył, dotknął - do tego zaprosił 

go Pan. Przestał być niedowiarkiem i stał się wierzącym. To jest odpowiedź na działanie Jezusa. 



Wyznając całym sobą - Pan mój i Bóg mój - został uformowany na nowo. Czego ty potrzebujesz aby 

z taką ufnością wyznać, że Jezus Jest twoim Bogiem? 

 

Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Panem Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Poproś o to 

by to On rozwiązał twoje wątpliwości i zaradził niedowiarstwu. 

 

Na koniec odmów modlitwę: Ojcze nasz. 
 


