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Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że z niedowiarka można stać się gorliwym świadkiem,
wyjątkowym świadkiem Zmartwychwstałego Pana i Jego Miłosierdzia. Św. Tomasz
najpełniej wyraża prawdę i tajemnicę: Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy
Człowiek. Nie przyjmuje na początku świadectwa uczniów, którym Jezus się objawił,
musi sprawdzić, doświadczyć tego osobiście. Chce tak jak oni, zobaczyć Pana,
przekonać się, że Zmartwychwstały jest Tym, który został wcześniej ukrzyżowany!
Chce widzieć i dotykać Jezusa w rzeczywistości fizycznej. Tomasz stawia warunki
wiary, wiara paschalna musi być ściśle związana ze śmiercią krzyżową Jezusa. Jezus
zmartwychwstał z całą swoją historią i kondycją, Jego ciało jest tym, które przeszło
przez śmierć i zawsze pozostanie ze śladami męki i śmierci w swoim uwielbionym
i chwalebnym stanie.
Po raz pierwszy na kartach Ewangelii Janowej Jezus zostaje nazwany Bogiem. Nie
Synem Bożym, Synem Człowieczym, Synem Jednorodzonym, ale wprost: Pan mój
i Bóg mój! Jest to wyznanie bardzo osobiste, uczuciowe, wiara zrodziła się z widzenia.
Jednakże Jezus podkreśla, że prawdziwie szczęśliwymi są ci, którzy nie widzieli,
a uwierzyli! Ponieważ ich wiara opiera się nie na bezpośrednim widzeniu Pana, tak jak
tego pragnął św. Tomasz, ale na świadectwie uczniów, którzy widzieli
Zmartwychwstałego. Mamy zatem do czynienia z wiarą paschalną, która ma charakter
wspólnotowy i apostolski. Opiera się na doświadczeniu wspólnoty i na Piśmie. Wiara
paschalna jest dla wszystkich uznaniem Pana żyjącego i bardzo bliskiego oraz
wejściem do braterskiej wspólnoty dzieci Bożych. Do niej należymy również my.
Jezus nas nazywa szczęśliwymi. Wiara jest źródłem szczęścia, ponieważ jest relacją
miłości z Jezusem – moim osobistym Panem i Bogiem! Nie wszyscy mają wiarę,
dlatego powinniśmy za ten skarb i łaskę dziękować nieustannie.
My poznajemy Jezusa poprzez wiarę. Jesteśmy związani z wiarą pierwszych uczniów,
ich świadectwem, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Św. Paweł
w Liście do Rzymian pisze: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST
PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz
zbawienie. Jeśli wiara jest martwa, uśpiona, trzeba ja obudzić, by wyszła z grobu, by
zmartwychwstała! Jak? Usłyszeć głos Chrystusa, który rozbrzmiewa w Kościele, na
kartach Ewangelii, głos prawdy i świadectwa. Jezus Jest Żyjący, Zmartwychwstał!
Przestań się lękać! Uwierz i ufaj w Jego miłosierdzie, On pragnie Ci przebaczyć
i odpuścić grzechy. Jest Twoim Panem i Bogiem, przynosi Ci pokój i pojednanie,
nowe życie. Poprzez słowo Boże możesz Go kontemplować, spotkać, zobaczyć Jego
oblicze pełne Miłości i Miłosierdzia. Poprzez Sakramenty możesz doświadczyć Jego
obecności i zbawienia, życia w Duchu Świętym, życia dziecka Bożego. W każdą
niedzielę ósmego dnia, dnia Zmartwychwstania, celebrując Jego Paschę wraz
z braćmi i siostrami, możesz Go dotknąć, ponieważ daję ci swoje święte Ciało
w Eucharystii, możesz wyznać: Pan mój i Bóg mój!

W Drugą Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę Miłosierdzia słowo Boże zaprasza nas do
wiary, do wiary w Jezusa Zmartwychwstałego, który w swoich świętych ranach
ukazuje nam źródło miłosierdzia. Kościół wyznaje z wiarą w Liturgii, że Bóg okazuje
nam swoje miłosierdzie najpełniej w przebaczeniu i odpuszczeniu grzechów. Jezus
umarł za nasze grzechy, On umarł za grzeszników, dlatego modlimy się i prosimy z
wiarą: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego! Dzisiaj
szczególnie błagamy z naszymi udręczonymi braćmi i siostrami: Miej Miłosierdzie dla
nas i całej Ukrainy. Jezus powiedział do siostry Faustyny: Nim przyjdę jako Sędzia
Sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia. Szczęśliwi są ci, którzy
ufają w miłosierdzie Boże.

