
Mk 16, 19 - 20 

 

 (19) Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.  

 (20) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 

naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

 

 

Wniebowstąpienie - (Mk  16, 19 - 20) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

Można powiedzieć, że wniebowstąpienie Jezusa jest ostatnim aktem Jego publicznej 

działalności. Samo wydarzenie jest szeroko opisane w Dziejach Apostolskich (Dz 1,9-11), 

natomiast ewangelie przekazują tylko krótkie wzmianki na jego temat. 

A najkrótsza jest relacja Marka. Poświęca mu on jeden ewangeliczny werset:              

"Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga"    

(Mk 16,19). 



Markowe ujęcie wniebowstąpienia jest bardzo specyficzne. Podaje on bowiem, że 

dokonało się ono już w dniu zmartwychwstania. Jeśli chodzi o bliższe okoliczności, to                

u Marka miejscem wniebowstąpienia jest Wieczernik, w trakcie spotkania z Jedenastoma. 

W szczególny sposób jest ono u Marka splecione z nakazem misyjnym, a dokładniej z 

rozbudowanym fragmentem o znakach Bożej mocy, jakie będą towarzyszyć głoszeniu 

Dobrej Nowiny (Mk 16,20 i 16, 17-18). 

Wniebowstąpienie bezpośrednio po nakazie misyjnym i zapowiedzi znaków jest 

potwierdzeniem boskości Jezusa: "zasiadł po prawicy Boga" (Mk 16, 19).  

Dzięki temu apostołowie mogą skutecznie głosić Dobrą Nowinę: "Oni poszli i głosili 

Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej 

towarzyszyły" (Mk 16,20). 

O wniebowstąpieniu mówi również Łukasz (Łk 24, 50 - 53): 

" Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.  A kiedy 

ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 

pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,  gdzie stale przebywali                            

w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga. "   

Jego relacja jest bardziej rozbudowana, a jej pełne znaczenie ujawnia się dopiero w 

zestawieniu z Dziejami Apostolskimi, obydwie księgi wyszły przecież spod ręki jednego 

autora. 

Kontekst wydarzenia i jego przedstawienie odróżnia relację Łukasza od relacji Marka. 

Trzeci ewangelista perykopę o wniebowstąpieniu podsumowuje też wzmianką o powrocie 

apostołów do Jerozolimy i przebywaniu w świątyni, a oba te wątki są ze sobą ściśle 

powiązane. 

Ewangelia św. Łukasza  

 rozpoczęła się od sceny  w świątyni, od sceny błogosławieństwa Zachariasza, 

któremu zabrakło wiary.  

 Teraz kończy się w świątyni błogosławieństwem uczniów, którzy rozpoznali 

Pana i oddali Mu cześć.  

 

 Między tymi dwoma wydarzeniami zawiera się droga Jezusa, który otworzył 

uczniom uszy i umysł na słuchanie oraz oczy i serce na oglądanie. 

Łukasz pisze: "Potem wyprowadził ich ku Betanii" (Łk 24,50). Niektóre kodeksy 

dodają w tym zdaniu jeszcze: "na zewnątrz", co w tym kontekście może znaczyć "poza 

miasto". 



Mojżesz i Eliasz na Taborze rozmawiali z Jezusem o Jego "wyjściu", które miało 

nastąpić w Jerozolimie (Łk 9,31). We wniebowstąpieniu osiąga ono swoją doskonałość, 

wyznaczając początek naszego  "wyjścia". Wstępując do nieba, wyprowadza także swoich 

uczniów "poza miasto". Pobyt Jezusa w Betanii poprzedził wydarzenia paschalne                       

w Jerozolimie. Do Betanii Jezus wyprowadził uczniów po zmartwychwstaniu. Leży ona na 

wschód od Jerozolimy, u stóp Góry Oliwnej, po jej przeciwległej stronie. 

Relacja Łukasza koncentruje się wokół aktu błogosławieństwa (gr. eulogeo - 

"błogosławić"). W Łk 24,50 i 51 to Zmartwychwstały błogosławi apostołów, a w Łk 24,52 

to apostołowie błogosławią Boga. 

Za pomocą tego chwytu Łukasz ukazuje prawdę, że apostołowie po odejściu Jezusa 

kontynuują Jego posłannictwo i stają się Jego naśladowcami. 

Jezus, który przez całą swoją publiczną działalność pielgrzymował do Jerozolimy, po 

jej zakończeniu odszedł z niej, aby apostołowie mogli zająć Jego miejsce i rozpocząć 

wypełnianie powierzonej im misji dokładnie w tym miejscu, w którym ich Mistrz 

zakończył swoją. 

W wersecie Mk 24,50 czytamy, że Jezus "podniósł ręce i błogosławił ich". 

We wszystkich czterech ewangeliach jest to jedyne miejsce, w którym Jezus 

błogosławi uczniów. Ten gest sprawia, że Jego wniebowstąpienie ma uroczystą oprawę 

liturgiczną. 

Jednocześnie jest to przywołanie długiej tradycji biblijnej. 

Przypomina cały ciąg błogosławieństw: 

 Ojca, który błogosławił dzieci przed odejściem z tego świata (Rdz 27,27-29; 49, 

1-28), 

 Mojżesza, który błogosławił naród przed swoją śmiercią (Pwt 33,1-29). 

We wszystkich tych przypadkach błogosławieństwo oznacza powierzenie 

błogosławionego zbawczej sile Boga i prośbę o wylanie na niego Bożych darów. 

Po drugie, gest Jezusa jest uroczystym błogosławieństwem kapłańskim (por. Lb 6,23-

27). Kapłani błogosławili lud lub pojedynczego człowieka, występując jako 

przedstawiciele Boga na ziemi. W ten sposób przekazywali Bożą moc oraz zapewniali                

o opiece, którą Bóg roztacza, aby ktoś mógł szczęśliwie przeżyć życie i wypełnić zadanie, 

jakie mu Bóg powierzył. 

Tak więc błogosławiąc apostołów przed wniebowstąpieniem, Jezus objawił się jako ich 

ojciec i kapłan, który przekazuje im moc Boga i Jego opiekę dla wypełnienia powołania 

ewangelizacji świata. 



W Łk 24,51 akt błogosławieństwa powtarza się. Tym razem Jezus błogosławi w samym 

momencie wniebowstąpienia: "A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 

uniesiony do nieba". Drugi raz zostało odnotowane Jego błogosławieństwo. Miało ono 

miejsce podczas Jego oddalania się. Można powiedzieć, że wniebowstąpienie na zawsze 

utrwala ten akt, sprawiając, iż  nie ma on końca. 

Jezus już na wieczność błogosławi swoim uczniom i światu. Dlatego zapewniał: 

"Pożyteczne jest dla was moje odejście" (J 16,7). 

Z tego absolutnego oddalenia Jezus może już objąć cały świat i całą jego historię.                           

A cała ludzkość jest Jego ciałem w pełnej postaci (Ef 4,13). 

Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby stać się częścią Kościoła, "Pełnią Tego, który 

napełnia wszystko wszelkimi sposobami" (Ef 1,23). Cała ludzkość obecna jest już teraz 

w tajemniczy sposób w Jego ciele, które wstąpiło do nieba. 

 "Oddali Mu hołd" (Łk 24,52).  

Po raz pierwszy uczniowie oddali pokłon Panu Jezusowi. Na błogosławieństwo 

udzielone przez Jezusa oraz Jego wstąpienie do nieba apostołowie zareagowali aktem 

adoracji. Łukasz posługuje się w tym miejscu czasownikiem proskyneo ("oddać hołd", 

"upaść na twarz"), którego nie używał w relacjach z publicznej działalności Jezusa. 

Słowo to bowiem wyraża najwyższą cześć, którą oddaje się tylko Bogu. 

Wszystko dzieje się jednak "z wielką radością". Chodzi o radość, która w dzień 

Pięćdziesiątnicy wybuchnie na zewnątrz, na całą ziemię; stoi ona u początków Kościoła, 

skłaniając go do wyruszenia w drogę.  

Szatan usiłuje nam odebrać radość, Bogu natomiast zależy na jej dawaniu. Ona jest 

znakiem Jego obecności. Radość jest właściwa temu, kto zaspokoił swoje pragnienia. 

We wniebowstąpieniu spełnia się radość zapowiedziana w noc narodzenia. 

Zbawiciel narodzony w Betlejem dla ziemi, rodzi się w Betanii dla nieba.                               

Jest Pierworodnym wszelkiego stworzenia, pierwszym spośród tych, którzy zostali 

odrodzeni ze śmierci (Kol 1,15.18). Radość ta będzie pełna, kiedy wszystkie dzieci znajdą 

się w domu Ojca. 

 "Wrócili do Jerozolimy", a tam oczekiwał obiecany im dar Duch Świętego.  

Ten powrót do Świętego Miasta jest też obrazem drogi Jezusa, do którego przybędą 

wszystkie ludy ziemi. Swoim "odejściem" zapoczątkowuje koniec czasów. 

 



 "Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga" (Łk 24,53). 

Ewangelia św. Łukasza rozpoczyna się i kończy sceną w świątyni. Taka klamra spina 

całą opowieść. Zaś dzięki ofierze Jezusa Chrystusa On sam stał się świątynią, w której 

mamy przystęp do Ojca. 

Świątynia, pierwotnie miejsce zamieszkania Boga, stała się miejscem zamieszkania 

człowieka. Bóg i człowiek zamieszkali razem. Co więcej, Bóg stał się mieszkaniem 

człowieka, a człowiek mieszkaniem Boga. Jest to pełnia błogosławieństwa. 

Bóg zapragnął złożyć w człowieku pragnienie, aby ten pragnął Go tak, jak On go 

pragnie. Teraz to się właśnie staje: "O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu 

Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana"              

(Ps 27,4). 

Łukasz dwukrotnie opowiada o wniebowstąpieniu: na końcu ewangelii i na 

początku Dziejów Apostolskich. 

Opowiadania te łącznie stanowią ogniwo łączące czas Jezusa z czasem Kościoła, 

Wniebowstąpienie to jednocześnie ostatnie ukazanie się Zmartwychwstałego i jego 

wejście w ostateczny sposób bycia między nami aż do paruzji. 

Jezus bowiem we wniebowstąpieniu nie oddalił się od swoich uczniów. Jego obecność 

wyzwoliła się z ograniczeń czasu i przestrzeni. Stała się obecnością duchową, 

nieograniczoną - wszędzie i zawsze.  

 To oddalenie jest w rzeczywistości bliskością. Jeżeli przedtem był blisko 

swym ciałem, to teraz jest ze swym Duchem. 

 

1.      Wniebowstąpienie to wskazanie nam Ojca i Jego dom. Nasze życie jest już ukryte  

z Chrystusem w Bogu. W Nim także my jesteśmy już zmartwychwstali, 

zasiadający  w niebiosach i uwielbieni (Flp 3,20; Kol 3,3). Można też powiedzieć, że 

uwielbienie Jezusa z Jego ciałem to urzeczywistnienie najgłębszego pragnienia, jakie 

Bóg złożył  w człowieku - stać się jak On, pokonując śmierć. Nie jest to zakazane 

uroszczenie (por. Rdz 3, 4-5 " Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie 

umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy  

i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. " ), ale dar, jakiego On chce nam udzielić. 

 

2. Jako uczniowie Chrystusa nigdy nie tracimy z oczu perspektywy wieczności.                    

We wniebowstąpieniu dał nam On kolejny znak, że jest panem życia, a nasze życie 

jest ukierunkowane na wieczność. "Nasza ojczyzna jest w niebie" (Flp 3,20) - jak 

powie Paweł Apostoł. 



„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba”   (Mk 16, 19a) 

 

W zakończeniu ewangelii Marek mówi: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do 

nieba i zasiadł po prawicy Boga". Wniebowstąpienie potwierdza to, co zostało zapowiedziane 

przez proroka: "Rzekł Pan do Pana mego: <Siądź po mojej prawicy, aż uczynię nieprzyjaciół 

Twoich podnóżkiem stóp Twoich>". Tak oto jeden i ten sam jest Bóg i Ojciec, zapowiedziany 

przez proroków i opisany w Ewangelii, którego jako chrześcijanie czcimy i kochamy z całego 

serca jako Stworzyciela nieba i ziemi, i wszystkiego, co na niebie jest (św. Ireneusz, 

„Przeciw herezjom” 3, 10,5, tłum. za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

*** 

Po radosnej uroczystości Zmartwychwstania Wniebowstąpienie Pańskie daje nam więc 

znowu powód do radości. Bo dzisiaj obchodzimy z należną czcią ów dzień, kiedy to Chrystus 

wyniósł naszą niską naturę na tron Ojca, wysoko ponad chóry anielskie, ponad najwyższe 

moce. A takim następstwem swoich Bożych czynów kładł trwałe podwaliny pod nasze 

budowanie, aby tym cudowniejszą okazała się skuteczność łaski Bożej i aby, mimo że 

schodziło z oczu ludzkich to, co urokiem swoim musiało nakazywać cześć dla siebie, wiara 

nie dała się podważyć, zachwiać nadzieję i miłość ostudzić [...].  

[A]byśmy przeto, najmilsi, mogli stać się uczestnikami tego błogosławieństwa, Pan nasz, 

Jezus Chrystus czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba na oczach swoich 

uczniów, zarządziwszy przedtem to wszystko, co odpowiadało głoszeniu Dobrej Nowiny                    

i tajemnicom łaski Nowego Przymierza. Swojemu przebywaniu między nami w widzialnej 

postaci ciała położył kres, chciał bowiem pozostawać po prawicy Ojca dopóty, dopóki nie 

dokonają się czasy przeznaczone przez Boga na rozmnożenie się synów Kościoła, by wtedy 

przyjść w tym samym ciele, w jakim wstąpił do nieba, sądzić żywych i umarłych. To więc, co 

było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło w sakramenty  (św. Leon Wielki, „Kazania” 

74, 1-2, tłum. K. Tomczak). 

 

„I zasiadł po prawicy Boga”    (Mk 16, 19b) 

 

[Siedzi po prawicy Ojca]. Tego typu określenia mogą być mylące, jeśli zrozumiemy je w 

sensie dosłownym, podczas gdy powinny być rozumiane na sposób całkowicie duchowy. Jeśli 

więc nawet myślimy o ciele Pana, które powstałe z grobu i zostało wzięte do nieba, nie jako o 

ciele takim samym jak ziemskie, to jednak nie sądzimy, iż Chrystus siedzi po prawicy Ojca w 

taki sposób, żeby Ojciec wydawał się siedzieć po Jego lewicy. W naturalnym stanie wiecznej 

szczęśliwości, który przekracza wszelkie możliwości ludzkiego rozumienia, istnieje tylko 

prawica Boga i ta prawica jest terminem określającym stan wiecznej szczęśliwości                         

(św. Augustyn, „Listy” 87, tłum. za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 



*** 

Nie miej wątpliwości, że Jezus Chrystus przebywa teraz tam, skąd może powtórnie przyjść. 

Przypomnij sobie i wiernie trzymaj się wyznania wiary chrześcijańskiej, że On powstał                       

z martwych, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i nie z żadnego innego miejsca, ale 

właśnie stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych  (św. Augustyn, „Listy” 87, tłum. za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię""). 
 

 

 

„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie”    (Mk 16, 19b) 

 

Wydaje mi się, że najoczywistszym dowodem prawdziwości zmartwychwstania Jezusa jest 

fakt, że uczniowie całkowicie poświęcili się Jego nauce, której wyznawanie było 

niebezpieczne dla życia; gdyby bowiem sami wymyślili opowiadanie o zmartwychwstaniu 

Jezusa, z pewnością nie głosiliby tej nauki z taką odwagą, że nie tylko innych przygotowali do 

pogardzania śmiercią, ale i sami tę śmierć pierwsi ponieśli (Orygenes, „Przeciw 

Celsusowi” II 56, tłum. S. Kalinkowski). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nr 26 – 1994 

 

Kościół kieruje dziś naszą uwagę na zakończenie Ewangelii według św. Marka.  Marek 

odnotował, że Jezus, przed swoim wniebowstąpieniem, wskazał na kilka znaków, jakie będą 

towarzyszyły tym, którzy w Niego uwierzą (Mk 16, 17-18). Znaki te rzeczywiście 

towarzyszyły przepowiadaniu Ewangelii (Mk 16,20).  

Możemy spytać: „Jakie to znaki? Czy te znaki cechują życie Kościoła od jego 

początków do czasów dzisiejszych? Czy i dziś znaki te są widoczne i spotykane?” 

Pierwszym ze wspomnianych znaków jest wyrzucanie złych duchów w imię Jezusa  

(Mk 16,17). Św. Paweł uwolnił kobietę opętaną przez „ducha, który wróżył” (Dz 16,18).  

Innym znakiem było to, że uczniom Jezusa nie będą szkodzić węże (Mk 16,18). 

Czytamy w dziejach Apostolskich, jak żmija uczepiła się ręki Pawła, nie czyniąc mu 

krzywdy, choć ludzie „spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem” (Dz 28,6).  

Podobnym znakiem jest to, że jeśliby wierzący „co zatrutego wypili, nie będzie im 

szkodzić” (Mk 16,18). Patriarcha Bułgarii Teofilaktus (765 – 840) tak o tym mówił: 

„Czytamy w historii o wielu tego typu zdarzeniach.. o wielu …chronionych przez znak 

Chrystusa, którym nie zaszkodziła wypita przez nich trucizna.” 

Innym znakiem, o którym wspomina Jezus, jest mówienie nowymi językami                      

(Mk 16,17). Św. Paweł dziękował Bogu, że mówi językami lepiej od wszystkich (1 Kor 

14,18). Tak wielu ludzi modliło się i mówiło językami, że Paweł podał zasady korzystania    

z tego daru podczas wspólnych zebrań (1Kor 14,26-27).  

Ostatnim wymienionym przez Jezusa znakiem było uzdrawianie chorych przez 

nakładanie rąk (Mk 16,18). W ten sposób św. Piotr uzdrowił w imię Jezusa człowieka 

sparaliżowanego od ośmiu lat (Dz 9,32-35). 

Te znaki, o których Jezus powiedział, że będą towarzyszyły przepowiadaniu Ewangelii, 

są widoczne w różnym stopniu przez wszystkie wieki istnienia Kościoła, aż po dni obecne.  

W ostatnim zdaniu Ewangelii według św. Marka czytamy: „Pan współdziałał z nimi                       

i potwierdzał  naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16,20). Zmartwychwstały 

Pan współdziałał ze swymi uczniami. To samo czyni dzisiaj wśród nas. Zawsze jest gotów 

bronić nas przed wszelką szkodą i poruszać serca ludzi, którym niesiemy Dobrą Nowinę. 

Prośmy św. Marka, aby wstawiał się za nami, abyśmy zostali napełnieni miłością do 

naszego Zbawiciela i z zapałem opowiadali światu o pełnym miłości planie Boga. 

 



2018 

 

Jest to ostatni werset Ewangelii według  św. Marka.  Pierwszy zaś brzmi następująco: 

„Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” (Mk 1,1). 

Między tymi dwoma wersetami zawiera się całe przesłanie Marka, będące wezwaniem do 

pójścia za Jezusem. 
 

To ciekawe, że Marek tytułuje swój tekst nie „Ewangelią”, ale „początkiem Ewangelii”  

o Jezusie. Oczywiście może po prostu sygnalizować w ten sposób, że właśnie rozpoczyna 

swoją opowieść. Kiedy jednak zestawimy ze sobą pierwszy i ostatni werset, widzimy 

wyraźnie, że opowiadana przez Marka historia bynajmniej nie jest zakończona.  
 

 Słowo Boże jest dalej głoszone. 
 

 Pan wciąż żyje i działa, czyni znaki, które potwierdzają Jego naukę.  

 Ziemskie życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie to rzeczywiście 

dopiero początek Dobrej Nowiny!  
 

To pełne nadziei przesłanie było niezwykle potrzebne pierwszym adresatom Marka – 

zamieszkałym w Rzymie chrześcijanom pochodzenia pogańskiego, których za wiarę                   

w Jezusa spotykały prześladowania. Z pewnością w ich umysłach rodziły się pytania, 

dlaczego Ten, który jest Synem Bożym, nie wyrwie ich z rąk prześladowców.  
 

W odpowiedzi Marek ukazuje życie chrześcijańskie jako pójście za Jezusem. 
 

 U Marka Bóstwo Jezusa objawia się najpełniej nie wtedy, gdy dokonuje On wielkich 

cudów – często zresztą sam nakazuje świadkom, aby nikomu o tym nie mówili – lecz 

wtedy, gdy oddaje życie na krzyżu. Pada wówczas wstrząsające świadectwo pogańskiego 

setnika: „Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39). 
 

Chrześcijanin idzie za Jezusem, Synem Bożym, czasami przez sytuacje trudne, 

niezrozumienie i prześladowanie. Właśnie w takich okolicznościach jego pełna pokory                 

i miłości postawa może być świadectwem, które objawi innym Boga. Znakiem 

potwierdzającym wiarę, jaką wyznajemy. Jest to zawsze dzieło Boga, gdyż tylko On 

może uzdolnić człowieka do przyjęcia krzyża. 

Prośmy dziś za tych chrześcijan,   którzy cierpią prześladowania w różnych krajach 

świata. Prośmy też, abyśmy i my uwierzyli, że Jezus zawsze, nawet w najbardziej 

dramatycznych sytuacjach, będzie z nami, umocni naszą wiarę i posłuży się naszym 

świadectwem. 
 

„Panie, spraw, by moje życie stało się przedłużeniem Ewangelii.                                    

Pomóż mi wiernie iść za Tobą”. 
 

1 P 5,5b-14   Ps 89,2-3.6-7.16-17 


