II НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ПАСХИ - 3 КВІТНЯ 2016
ПО ВІСЬМОХ ДНЯХ ПРИХОДИТЬ ІСУС - біблійний коментар о. Альберто Мaджі OСM

Ів. 20,19-31
А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, - а двері ж були замкнені там, де
перебували учні: страхались бо юдеїв, - увіходить Ісус, став посередині та й каже їм:
«Мир вам!»
Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались учні, побачивши Господа.
І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» Як мене послав Отець, так я посилаю вас.»
Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого!
Кому відпустите гріхи - відпустяться їм, кому ж затримаєте - затримаються.»
Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був
Ісус.
Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили.» Та він відрік: «Якщо не побачу на його
руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не
вкладу в бік його, - не повірю!»
По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І ввіходить Ісус, - а двері були
замкнені! - стає посередині та й каже: «Мир вам!»
А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою
простягни і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий, - а віруючий!»
І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!»
І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!»
Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів.
Це ж написано, щоб увірували ви, що Ісус - Христос, Син Божий, а вірувавши, - щоб мали
життя в його ім'я.

Перші слова, які Ісус сказав Своїм учням, які ховалися через страх мати таку ж долю як
Господь - це: "Мир вам". Наказ на арешт був для всієї групи Ісуса. "Мир вам" - це не є слова
привіту чи запрошення. Ісус не говорить "Нехай мир буде з вами", але Ісус дарує їм мир.
Термін "мир" включає в себе все те, що сприяє повноті людського життя, одним словом
"щастя". Отже, Ісус приходить з даром повноти щастя. А потім зараз же показає їм чому вони
повинні бути щасливі. Дійсно, він показує свої руки і свій бік, які показують постійність знаків
любові, якою Ісус віддав своє життя за своїх учнів.
Насправді під час арешту, Ісус сказав солдатам: "Якщо ви шукаєте Мене, відпустiть цих
людей. Ось Пастир, який віддав своє життя за овець. Потім Ісус повертається знову повторити
цей дар миру, але на цей раз, це - тому, щоб учні сповістили його людству. Насправді, після
повторення "Мир вам", Ісус додає: “Як мене послав Отець...” Отець послав Свого Сина, щоб
продемонструвати любов до кінця, "... так я посилаю вас."
Ісус запрошує своїх учнів, щоб продовжити пропозицію життя Ісуса. І для цього їм передає
свою здатність любити, тобто передає Святого Духа. Діяльність Ісуса, який в цій Євангелії було
описано як Агнець, що бере на Себе гріх світу, бере гріх світу, виливаючи на людей Святого
Духа, це саме має продовжувати Його спільнота.
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Ця спільнота повинна запропонувати і дарувати кожній людині повноту життя, повноту
любові. І тоді Ісус продовжує говорити: "Кому відпустите гріхи - відпустяться їм, кому ж
затримаєте - затримаються " це дієслово, використовує євангелист. Що Ісус мав на увазі?
Він не тільки дає владу для деяких, але здатність, відповідальність для всіх.
Спільнота має бути як світло, що світить в темряві. Ті, хто живучи в темряві, якщо вони
відчують потяг і стають частиною справжньої любові, їхнє минуле повністю стерто (прощено).
Хто ж бачачи, як світить це світло, забирається ще глибше в темряву, такий - залишається під
покрівлею своїх гріхів, під покрівлею тіні смерті. Ісус сказав: "Той, хто робить лихе,
ненавидить світло".
Дивна доля Апостола Томи, людини, учня, який має найвище вираження віри у всій Євангелії,
який увійшов в історію як "невіруючий". Ось - аналіз, щоб віддати належне цьому учневі.
Тома, безсумнівно, є найважливішим учнем Євангелія від Івана; його ім'я повторюється сім
разів. Число сім значить - цілісність, повнота - і тричі його ім'я супроводжується вираженням
Близнюк. Чому Тома називається "близнюк Ісуса"? У той час коли Ісус збирався воскресити
Лазаря, учні злякалися, кажучи: "Ти, Ісусе, хочеш повернутися в Юдею, де намагалися вбити
тебе?” І Тома, єдиний з учнів, розуміє і говорить, що "ми також ідімо, щоб померти разом з
ним." Тома зрозумів те, чого інші учні не розуміли. Петро набагато менше це ще розумів. Так
що з цього моменту Тома називається "Близнюк" Ісуса, як він подібний йому в дар життя.
На цій зустрічі Ісуса зі своїми учнями не було Томи. Чому Тома був відсутній? Учні ховалися
через страх але не Тома. Томи немає, і коли вони говорять, що Ісус з'явився, він не висловлює
свою невіру, але відчайдушну потребу вірити.
І він робить це з висловом: " Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого
пальця у місце, де були цвяхи ...", є наш еквівалент цьому, зіткнувшись з якоюсь новиною, ми
говоримо " Неймовірно! Не може бути!" Цим же ми не заперечуємо факт, але це означає, що
це занадто добре.
“По вісьмох днях”, - ритм Євхаристії. І в Євхаристії Ісус є присутній і передає свою любов. Ісус
проявляє себе Томі, який обережний, щоб не покласти палець в рани Ісуса, але тільки
відповідає у найвищім визнянні віри у всіх Євангеліях.
Ісус був описаний з самого початку Євангелії, як Бог, якого ніхто ніколи не бачив, і що у Ньому
він виявився. Тома це розуміє і звертається до Ісуса: "Господь мій і Бог мій". Стих закінчується
блаженством. Віруючі всіх часів ніяк не є в несприятливому становищі відносно тих, хто мав
цей досвід, але і перевага, тому що у них є блаженство, яке не сказане тим учням: "Хто буде
вірити, не маючи потреби бачити", Ісус проголосив їх "блаженними". Ті, хто просять знак,
щоб побачити, щоб повірити, Ісус пропонує їм вірити, щоб вони були знаком того, що інші
можуть побачити. Це - Добра Новина Ісуса і спільнота учнів покликані її нести.
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