
Mk 16, 9 - 14 

 

(9) Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus 

ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.  

(10) Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym.  

(11) Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. (12) Potem ukazał 

się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi.  

(13) Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.  

(14) W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak 

wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.  

 

 

 

 



Jezus ukazuje się swoim uczniom - (Mk  16, 9 - 14) 

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

 

 

Ewangeliczne relacje o zmartwychwstaniu Jezusa sprawiają trudność, jeżeli usiłujemy 

uzgodnić ze sobą wszystkie zawarte w nich szczegóły. 

Widoczne jest to nawet w przypadku jednej ewangelii, jak choćby tym razem, gdy 

zestawimy omawianą perykopę (Mk 16,9-11) z wcześniejszą (Mk 16,1-8). 

Jezus zapowiedział w niej zjawienie się po swoim zmartwychwstaniu w Galilei, ale 

ewangelista już nie wraca do tego tematu. W pierwszym opowiadaniu występują trzy 

niewiasty (Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome), a w drugim tylko Maria 

Magdalena. Z tego względu potrzebne jest pewne wyjaśnienie. 

Wprawdzie nikt nie był świadkiem zmartwychwstania Jezusa, ale już pierwsi 

chrześcijanie byli głęboko przekonani, że Bóg Go wskrzesił.  

Apostolska kerygma głosi, że Syn Boży, który dla naszego zbawienia przybrał ludzką 

naturę i stał się podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, nie rozstał się ze 

swoim człowieczeństwem po powrocie do Ojca. 

Artykuł apostolskiego Credo zapewnia nas, że Jezus, wraz ze swym 

człowieczeństwem, jest wciąż trwającą rzeczywistością. Co więcej, nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, że zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. 

"A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i aż dotąd 

pozostajecie w waszych grzechach" (1 Kor 15,17). 

Trudno jest pojąć całą doniosłość faktu zmartwychwstania. 

 Człowiekowi, który zaprzecza, chrześcijaństwo jawi się jako wielka 

mistyfikacja,  

 natomiast w oczach tego, kto je przyjmuje, nadaje ono sens całym ludzkim 

dziejom i każdemu indywidualnemu życiu. 

Wystarczy uznać fakt zmartwychwstania, aby się uważać za chrześcijanina, ponieważ 

tym samym stwierdza się wraz z pierwszą gminą chrześcijańską, że Bóg uczynił Jezusa 

Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). 



Z prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa związana jest ściśle nauka o naszym powstaniu              

z martwych. Nic więc dziwnego, że wywołuje ona wielkie wrażenie także na człowieku 

współczesnym, tak żywo zainteresowanym fizyczną stroną ludzkiego bytowania. 

Wielkanocne orędzie głosi przecież, że zbawienie rozciąga się również na ciało 

człowieka. 

Czytając nowotestamentalne relacje o zmartwychwstaniu Jezusa, musimy pamiętać, że, 

chociaż zamiarem ewangelistów było głoszenie radosnej nowiny w formie opowiadania, to 

jednak nie troszczyli się o dokładne dane chronologiczne, topograficzne czy 

psychologiczne. 

Tymczasem te właśnie aspekty przekazów historycznych zaprzątają umysł 

współczesnego człowieka. A ewangeliści koncentrowali się na tym, co stanowi przedmiot 

wiary: na zmartwychwstaniu Jezusa i znaczeniu tego wydarzenia. 

Dlatego w ich dziełach widać skłonność do tworzenia opisów skondensowanych, 

ograniczających się tylko do tego, co istotne. 

Jasno jednak możemy powiedzieć, że ewangeliści pragnęli, abyśmy byli pewni co do 

kilku fundamentalnych faktów: 

 Jezus, który umarł, znów żyje 

 Jest to ten sam Jezus, z którym kiedyś obcowali w czasie publicznej 

działalności 

 Żyje On w jakiś nowy, ale rzeczywisty (fizyczny) sposób 

Opisy ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa zgadzają się bowiem w następujących 

punktach: 

1. Jezus umarł na krzyżu 

2. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia 

3. Apostołowie pod wpływem obiektywnych faktów musieli stwierdzić, że Jezus 

zmartwychwstał 

4. Zjawienia się Zmartwychwstałego były czasowo ograniczone i różniły się od 

innych zjawień 

5. Ciało Jezusa Chrystusa w następstwie zmartwychwstania przeszło w nowy sposób 

istnienia. Ma On to samo ciało, co w czasie ziemskiej działalności, ale 

przekształcone 

6. Ze wszystkich opisów wynika, że fakt pustego grobu sam w sobie nie skłonił 

uczniów w sposób bezpośredni do wiary w zmartwychwstanie Pana. Dopiero Jego 



zjawienia się doprowadziły ich do przekonania, że On  zmartwychwstał. Pusty 

grób stał się jedynie potwierdzeniem tego stanu rzeczy. 
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7. Wszyscy ewangeliści powstrzymują się od opisu samego aktu zmartwychwstania. 

Wydaje się, że gdyby było ono wytworem fantazji, to postaraliby się o jak 

najbardziej uprawdopodobniający je opis. Oni jednak dali świadectwo tylko temu, 

czego sami doświadczyli. 

Ewangelista Marek pisze, że do grobu Jezusa udały się trzy kobiety: Maria Magdalena, 

Maria, matka Jakuba, i Salome. 

Najbardziej znana jest Maria Magdalena.  

Z trzech synoptyków tylko Marek opisuje ukazanie się jej Jezusa zmartwychwstałego. 

 

Zatrzymajmy się więc na chwilę przy tej postaci. Zwana jest Magdaleną, gdyż 

pochodziła z osady rybackiej Magdala, która leżała na zachodnim brzegu jeziora 

Genezaret, kilka kilometrów na północ od Tyberiady. 

Łukasz pisze, że Jezus uwolnił ją z ciężkiego opętania. Stwierdza krótko, że ją 

"opuściło siedem złych duchów" (Łk 8,2). Liczba siedem ma znaczenie symboliczne                   

i wskazuje na wielką siłę, czyli w przypadku Marii Magdaleny chodziłoby o ciężkie 

opętanie. 

Wraz z innymi kobietami szła za Jezusem i Jego uczniami od Galilei aż do Jerozolimy, 

wspierając ich z własnych zasobów i usługując im (Łk 8,1-3). 

                                                           
1
 Pewnym wyjątkiem jest postawa Piotra i "drugiego ucznia". Po wieści, jaką przyniosła Maria Magdalena, 

przybyli oni do grobu i zobaczyli leżące płótna oraz chustę (J 20,6-7). Według współczesnej egzegezy J 20,3-10               
i Łk 24,12, doszli oni do wniosku, że to ciało Jezusa, zmartwychwstałe i przekształcone, wyzwoliło się z nich, 
pozostawiając je na miejscu. Taka egzegeza zgadza się z tym, co ewangelie mówią o zachowaniu się Jezusa 
zmartwychwstałego, który był w stanie wejść do wieczernika przez zamknięte drzwi. Nic więc dziwnego, że 
uczeń, zobaczywszy szaty, "uwierzył" (J 20,9). Abstrahując jednak od tego epizodu, należy uznać, że pusty grób 
jest tylko potwierdzeniem, nie stanowi natomiast dowodu rozstrzygającego. 



Tradycja Kościoła utrzymuje, że to ona była bezimienną grzesznicą, która w domu 

faryzeusza Szymona w Betanii po umyciu nóg Jezusowi otrzymała od Niego odpuszczenie 

grzechów (Mk 14, 3-5). Nic jednak nie wskazuje na to, iż chodzi tutaj o tę samą osobę. 

Opętania nie można bowiem utożsamiać z grzechami. 

Dla zrozumienia osoby Marii Magdaleny najważniejsze jest to, co działo się w czasie 

męki i śmierci Jezusa, a przede wszystkim po Jego zmartwychwstaniu. 

Wszyscy ewangeliści wspominają, że nie opuściła wówczas Mistrza. Natomiast dla 

autora czwartej ewangelii trzy wydarzenia są niezwykle ważne:  

 Obecność Marii Magdaleny pod krzyżem (J 19,25) 

 Udanie się do pustego grobu (J 20,1-2)  

 Zjawienie się Zmartwychwstałego (J 20, 11-18) 

 

 Obecność Marii Magdaleny pod krzyżem  

 

 " A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena" (J 19,25) 

W chwili aresztowania Jezusa uczniowie, za wyjątkiem Piotra i umiłowanego ucznia, 

opuścili Go. Tymczasem grupa niewiast z Jego Matką na czele znalazła się u stóp krzyża. 

Ich obecność świadczy o miłości względem Mistrza i o tym, że pozostały Mu wierne. 

Wśród nich była także Maria Magdalena.  

Gdy uczniowie Jezusa zamknęli się w Wieczerniku, niepewni co do dalszego ciągu 

dramatycznych wydarzeń, wybiła godzina działania dla kobiet. Nie myślały o żołnierzach 

strzegących grobu. Nie bacząc na nic, poszły z wonnościami. Ujrzawszy pusty grób, 

przybiegły z nowiną do apostołów. Oni udali się na miejsce, gdzie go pogrzebano, ale 

stwierdzili jedynie brak ciała Mistrza. 

 Udanie się do pustego grobu  

 

 " A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc               

i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 

nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. " (J 20,1-2) 

Natomiast Maria Magdalena nie zaprzestała poszukiwań. Według czwartej ewangelii 

udała się do grobu Jezusa. Świadczy to jeszcze raz o niezwykłej miłości względem 

Mistrza. Jego śmierć nie osłabiła jej uczucia. Dlatego jako pierwsza ujrzała 

Zmartwychwstałego, choć na początku wydawało się jej, że zobaczyła ogrodnika. 



 Zjawienie się Zmartwychwstałego (J 20, 11-18) 

"   Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się 

do grobu  i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w 

miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.  I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? 

Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, 

odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.  

Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że 

to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, 

a ja Go wezmę.   

Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: 

Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.   

Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 

Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca 

waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając 

uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział." 

Pozostała w pobliżu grobu i błądziła wśród zarośli w ogrodzie, gdy nagle poprzez łzy 

spostrzegła, że ktoś znajduje się koło niej. Dlatego zapytała go: "Panie, jeśli ty Go 

przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę" (J 20,15). 

W pierwszej chwili nie mogła zrozumieć, co się wydarzyło. Sądziła, że ktoś zabrał ciało 

Mistrza. Kiedy zaś Nieznajomy rzekł do niej: "Mario!" (J 20,16), nie miała najmniejszej 

wątpliwości, że to On.  

W ten sposób ewangelista podkreśla, że                                                  

tylko słowo Pana umożliwia Jego rozpoznanie. 

To Maria Magdalena - a nie Piotr - otrzymała przywilej spotkanie się jako pierwsza ze 

Zmartwychwstałym. Dał się On jej poznać, aby uczynić z niej świadka.  

Powiedział jej: "Udaj się do moich braci i powiedz im: <Wstępuję do Ojca mego               

i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego>" (J 20,17).  

Otrzymała od Niego szczególną misję.  

 Stała się pierwszą apostołką, która otrzymała zadanie, aby głosić Dobrą Nowinę 

Jego uczniom. Otrzymała misję nawrócenia apostołów, gdy oni zwątpili. 

 Stała się apostołką tych, którzy mieli nieść światu Dobrą Nowinę. Wypełniła ją 

wiernie, głosząc dobrą nowinę o zmartwychwstaniu: "Widziałam Pana" (J 20, 18). 

 



Ewangelista Marek, mimo, że nie pomija roli Marii Magdaleny, to pisze o niej dużo 

zwięźlej i w nieco innym świetle niż Jan. 

Według niego Maria Magdalena doniosła uczniom, co widziała, ale jej słowom nie 

uwierzono (Mk 16,11). Świadczy to o tym, że ewangelista Marek do samego końca jest 

wierny jednej ze swych myśli przewodnich: ukazuje niedowiarstwo uczniów Chrystusa. 

 Fakt, że kobieta stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstania, należy 

uznać za niezwykły. 

W prawie żydowskim kobieta nie mogła bowiem występować w roli świadka. Jezus, nie 

krępując się uwarunkowaniami społeczno - kulturowymi, niewiastę jednak uczynił 

świadkiem decydującego momentu odkupienia, a mianowicie zmartwychwstania. 

Jej prorockie świadectwo przyniosło owoc - obudziło wiarę uczniów i poprzedziło 

oficjalne świadectwo Kościoła apostolskiego, który został wezwany do głoszenia Dobrej 

Nowiny całemu światu. 

 

1. Maria Magdalena pierwsza doznała łaski ujrzenia Zmartwychwstałego. Bóg wybrał 

właśnie ją, bo miała serce pełne miłości. Podobnie nad jeziorem Tyberiadzkim 

pierwszy rozpoznał Jezusa Jan (J 21,7), a więc również ten, który najbardziej Go 

ukochał. Apostołowie nie uwierzyli w orędzie przyniesione przez Marię Magdalenę, 

bo ich serca były pogrążone w smutku i płaczu. To nie pozwoliło im dostrzec 

cudownego działania Boga. 

 

2. Na wiarę w zmartwychwstanie otwiera serce miłość do Boga, która jest zawsze 

owocem doświadczenia Jego miłości. Jeśli miłujemy Chrystusa, to dlatego, że On 

nas pierwszy ukochał, a my doświadczyliśmy Jego miłości. Ciągle musimy prosić 

Ducha Świętego, aby tę miłość w nas rozpalał, abyśmy tej miłości doświadczali, bo 

jest ona po prostu doświadczeniem obecności zmartwychwstałego Pana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Po swym zmartwychwstaniu Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie”                       

(Mk 16, 9) 

 

Jak u początku dziejów ludzkości kobieta stała się przyczyną upadku mężczyzny, a 

mężczyzna sprawcą samego upadku, tak samo teraz ta, która wcześniej posmakowała śmierci, 

pierwsza również ujrzała zmartwychwstanie, aby kobieta nie nosiła na sobie już dłużej piętna 

wiecznej winy. I jak niegdyś kobieta stała się przyczyną upadku mężczyzny, tak teraz jest 

przyczyną łaski dla niego (św. Beda Czcigodny, „Komentarz do Ewangelii Marka” 4,16, 

tłum. Za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

„Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze”    (Mk 16, 12) 

 

Jezus ukazał się. Widzieli Go oczyma, ale jednak nie został przez nich rozpoznany. 

Nauczyciel szedł z nimi drogą i On sam był drogą. Oni jednak nie szli tą drogą. Poznał, że 

wędrowali z dala od drogi. Gdy był jeszcze z nimi przed swoją męką, wszystko przepowiedział 

- że będzie cierpiał, umrze, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wszystko przepowiedział, ale 

Jego śmierć przyćmiła pamięć uczniów. Tak byli przerażeni, widząc Go wiszącego na krzyżu, 

że zapomnieli o Jego nauczaniu, nie oczekiwali Jego zmartwychwstania ani spełnienia się 

jego obietnicy [...]. O uczniowie! Spodziewaliście się! Już się nie spodziewacie? 

Oto Chrystus żyje. Nadzieja umarła w was? Chrystus rzeczywiście żyje, ale żyjący 

Chrystus znajduje umarłe serca uczniów. Ukazał się ich oczom, a jednocześnie się nie ukazał. 

Był widziany i był ukryty [...]. Widzieli Go, lecz nie rozpoznali 

(św. Augustyn, „Kazania” 235,2, tłum. A. Żurek"). 

 

„W końcu ukazał się samym Jedenastu i wyrzucał im brak wiary”  (Mk 16, 14) 

 

Pan Jezus skarcił swoich uczniów, tych, którzy byli pierwszymi Jego członkami [tzn. 

Kościoła], trwając przy Nim, gdyż opłakiwali Go jako umarłego, nie wierząc, że On żyje. 

Oni, ojcowie wiary [innych], jeszcze nie byli wierzącymi. Jeszcze nie wierzyli ci, którzy jako 

nauczyciele wiary całego świata w to, co będą przepowiadać i z powodu czego będą umierać. 

Nie wierzyli, że zmartwychwstał Ten, którego widzieli, jak wskrzeszał innych. Słusznie zatem 

zostali skarceni. Zostało im pokazane, kim byli sami z siebie i kim będą przez Niego           

(św. Augustyn,   „Kazania” 231,1, tłum. A. Żurek). 



*** 

Po wielu swoich pojawieniach [...] w końcu objawił się także uczniom siedzącym za 

stołem. Dokonać tego samego czterdziestego dnia, ponieważ już miał wstąpić do nieba. Tego 

właśnie dnia chciał im uczynić wyrzut z tego powodu, że nie wierzyli tym, którzy Go widzieli 

zmartwychwstałego wcześniej, zanim oni Go zobaczyli. [Wyrzut słuszny], gdyż oni sami - 

rzecz jasna po Jego wniebowstąpieniu - będą przepowiadać Ewangelię także i poganom, 

którzy nie widzieli, a jednak będą wierzyć [...]. Otóż apostołowie mieli głosić, że ci, co nie 

uwierzą, będą potępieni, czyli ci, którzy nie dają wiary w to, czego nie widzieli. Czyż zatem 

najpierw nie należało im zwrócić uwagi, że zanim ujrzą Pana na własne oczy, nie uwierzyli 

tym, którym On się najpierw ukazał? (św. Augustyn, „O zgodności ewangelistów” 3,25,76, 

tłum.   A. Żurek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 – 2001 

Dlaczego tak trudno nam wierzyć w Boże obietnice? Dlaczego tak łatwo zaczynamy 

wątpić w rzeczywistość nadprzyrodzoną i ufać tylko temu, co widzimy na własne oczy? 

Jezus wielokrotnie mówił o swojej rychłej śmierci i zmartwychwstaniu. Kiedy Maria 

Magdalena przybiegła do Apostołów, mówiąc im, że Jezus zmartwychwstał, oni „nie 

chcieli uwierzyć” (Mk 16,11).  

 Dlaczego dzieci Boże z takim trudem dają wiarę Bożemu słowu? 

Apostołowie mieli powody do obaw. Widzieli przecież swego Nauczyciela 

zdradzonego, pojmanego, ukrzyżowanego. Czy teraz przyszła kolej na nich? Strach może 

być czynnikiem pogłębiającym niewiarę. Czy lęk o nasze zdrowie, majątek lub honor nie 

pomniejsza skuteczności działania w nas słowa Bożego? Czy nie lekceważymy głosu Ducha 

Świętego i nie sprzeciwiamy się Jego prowadzeniu, mówiąc: „To za trudne, Panie, to za 

ryzykowne”?  

Czy nasze serca nie bywają oziębłe, niezdolne do ożywienia w sobie wiary i nadziei, bo 

życie nie układa się według naszych oczekiwań? Czy nie chronimy się przed 

rozczarowaniem, uznając, że bezpieczniej jest wierzyć tylko w to, czego możemy dotknąć, 

co możemy zmierzyć albo przewidzieć? Dlaczego tacy jesteśmy? 

Jesteśmy dziećmi nieprzewidywalnego Boga! Kto by napisał taką opowieść, jaką 

zawiera Biblia: wspaniałe dzieło stworzenia, głupota nieposłuszeństwa, obietnica 

odkupienia, pojawienie się proroków, wielkich wojowników, a na koniec dziewicze 

narodzenie! Pismo święte ukazuje nam, jak to, co zwyczajne i światowe, przez 

interwencję Bożą może stać się niezwykłe i wyjątkowe. Dlaczego tak trudno nam w to 

uwierzyć? 

Także dzisiaj możemy wierzyć, że nasze zwyczajne życie przepełnią tajemnice, 

nadzieje i cudowne znaki. Kiedy słuchamy Ducha Świętego, nasze serca w sposób naturalny 

otwierają się na działanie Boga i dostrzegają wokół siebie Jego cuda. Pan da nam 

sposobność do złożenia świadectwa, do niesienia pociechy i do modlitwy wstawienniczej – 

wszystko to stanie się naszym udziałem, jeśli tylko będziemy wierzyć i słuchać. Bóg 

pokrzepi ręce osłabłe, wzmocni kolana omdlałe (por. Iz 35,3). 

 

„Duchu Święty, otwórz dziś me uszy. Wierzę, że mieszkasz we mnie i że pragniesz 

prowadzić mnie po nieznanych mi drogach. Oto przychodzę, aby pełnić wolę mego Ojca. 

Ukaż mi, w jaki sposób mogę przyczynić się do rozwoju Twego królestwa.” 

 



137 – 2004 

 "Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć". (Mk 16,11) 

Znany amerykański podróżnik i karykaturzysta, Robert Ripley, z upodobaniem zbierał 

ciekawostki dotyczące rozmaitych osobliwości, które widział osobiście i mógł zaświadczyć, 

że są prawdziwe. Jego słynnym powiedzeniem było „Wierzcie, lub nie wierzcie!” I kiedy 

przedstawiał swoje rewelacje, wykazując ich prawdziwość, znajdowali się tacy, którzy nie 

wierzyli.  

Na wiele stuleci przed zaistnieniem Roberta Ripleya Maria Magdalena ogłosiła wieść, 

która także wielu słuchaczom wydała się całkowicie niewiarygodna. Otóż ujrzała ona na 

własne oczy zmartwychwstałego Chrystusa i pobiegła powiedzieć o tym uczniom. Jednak 

nawet ci, którzy byli najbliżej Jezusa za Jego ziemskiego życia, nie uwierzyli jej                        

(Mk 16,11). No cóż, „wierzcie lub nie wierzcie!”, ale każdy z nas może osobiście 

doświadczyć obecności Pana w swoim sercu i upewnić się, że On żyje.  

Wszyscy możemy przekonać się, że On mieszka w naszych sercach, zawsze gotów 

nas prowadzić, umacniać i wspierać. Wszyscy możemy poznać miłość i miłosierdzie 

Jezusa oraz Jego uzdrawiającą moc. Ta właśnie nowina jest kwintesencją Ewangelii                    

i głównym przesłaniem okresu wielkanocnego, który właśnie przeżywamy. My, niegdyś 

przykuci do ziemi niewiarą i zatwardziałością serca, zostaliśmy wyniesieni ku górze                           

i wprowadzeni w chwalebną obecność wywyższonego Pana.  

Zanurzeni przez Chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, możemy – wierzcie 

lub nie wierzcie! – prowadzić zupełnie nowe życie. 

Im mocniej zaczynamy wierzyć w tę niewiarygodna wieść i im głębiej doświadczamy 

jej prawdziwości, tym bardziej upodabniamy się do Marii Magdaleny, przepełnionej 

gorącym pragnieniem dzielenia się dobrą nowiną z otoczeniem. Podobnie też jak i ona 

doświadczamy sprzeciwu ze strony przynajmniej niektórych osób, wobec których składamy 

świadectwo wiary. Najbardziej nawet przekonujące świadectwo przemienionego życia                       

i najwspanialsze cnoty chrześcijańskie, jak dobroć, cierpliwość, uczciwość czy 

wspaniałomyślność, mogą spotkać się z cynizmem i sceptycyzmem bądź z całkowitym 

odrzuceniem. To jednak nie może nas powstrzymywać. Niektórzy pozostaną w ciemności. 

Lecz my nie możemy pozwolić na to, by ich niewiara stała się dla nas powodem 

zakwestionowania naszej wiary albo odwiodła nas od dawania innym świadectwa o tym, co 

otrzymaliśmy. Wzorem Marii Magdaleny trwajmy mocno w wyznawaniu wiary! 

„Panie, spraw, abym nie tracił ducha, kiedy inni nie chcą w Ciebie uwierzyć. Pomóż 

mi pamiętać, że nawrócenie jest Twoim, nie moim dziełem. Spraw, aby ci, wobec których 

świadczę o Tobie, uwierzyli tak, jak wierzyli Twoi pierwsi uczniowie.” 



2018 
 

 Dlaczego właśnie Marii Magdalenie? 

 Dlaczego nie swojej Matce?  

 Dlaczego nie wybrał na pierwszego świadka zmartwychwstania 

Piotra, Jana czy któregokolwiek innego z Apostołów? 
 

 Wybór Marii Magdaleny wydaje się zaskakujący, czy wręcz nielogiczny. W 

czasach Jezusa świadectwo kobiety nie miało wartości prawnej, istniały niewielkie 

szanse, by ktoś potraktował na serio jej słowa. A mimo to Jezus wybrał Marię 

Magdalenę.  
 

Dlaczego? Może po prostu dlatego, że była przy Nim przez cały czas. 
 

Szła za Jezusem w czasie Jego działalności publicznej. Była w pretorium, gdy 

żołnierze szydzili z Niego i wyśmiewali Go. Stała wraz z Jego Matką pod krzyżem, do 

którego Go przybito. Była na Kalwarii, gdy zdjęto Go z krzyża i złożono do grobu. Cały 

czas była blisko Jezusa, gdyż bardzo Go miłowała. Oczywiście też pierwsza znalazła się 

przy grobie w poranek Niedzieli Zmartwychwstania. 

 I wtedy ukazał jej się Jezus! 

 

Maria Magdalena tak bardzo kochała Jezusa, że była gotowa podjąć ryzyko, na 

które nie stać było Apostołów. Wstała przed świtem i poszła do grobu, pragnąc 

należycie namaścić ciało Jezusa. Była gotowa stawić czoło strażom. Nie poddała się 

lękowi i smutkowi. Nie dbała o to, że przecież nie jest Jego „prawdziwą rodziną”. Jej 

żarliwa miłość i oddanie Jezusowi zostały nagrodzone. Pierwsza zobaczyła Go 

zmartwychwstałego.   

 

 Czego więc możemy się nauczyć od Marii Magdaleny?  

 

Przede wszystkim tego, że zawsze warto jest trwać blisko Pana.  

 

Bóg nagradza każdego, kto Go szuka, i ma szczególne upodobanie w objawianiu się 

małym i słabym. Kiedy więc przezwyciężasz lęk, smutek czy zwątpienie, aby być 

blisko Jezusa, możesz mieć pewność, że On ci błogosławi. On czeka na ciebie i pragnie 

ci się objawić. 

 

„Jezu, wierzę, że Ty jesteś ze mną. Pomóż mi dziś trwać blisko Ciebie”. 

 

Dz 4,13-21   Ps 118,1.14-21 



2019 

"Nie chcieli wierzyć" (Mk 16,11)  

Wydarzenia minionych dni były naprawdę traumatyczne. Uczniowie patrzyli 

bezradnie na pojmanie, wyszydzenie i mękę swojego umiłowanego Mistrza. Następnie 

owładnięci lękiem, uciekli, pozostawiając Go samego w najtrudniejszej godzinie. I 

trwali w ukryciu, podczas gdy kobiety odważyły się pójść do grobu, by namaścić Jego 

ciało. 

Kiedy Maria Magdalena przyszła do nich, twierdząc, że widziała Jezusa, „nie dali 

temu wiary”. Łatwo przyszło im wytłumaczyć sobie samym, że słowa Magdaleny były 

tylko pobożnym złudzeniem zrodzonym ze smutku i żalu. 

Chociaż przeżywamy Okres Wielkanocny, wielu z nas może być trudno uwierzyć w 

to, że Jezus naprawdę zmartwychwstał i żyje w naszych sercach. Oczywiście 

chcemy w to wierzyć, ale twarda rzeczywistość naszego życia osłabia w nas tę wiarę. 

Zwątpienie wkrada się w serca i umysły.  

Jeśli tak właśnie czujesz, spróbuj dziś rozejrzeć się wokół siebie. 

 Istnieje tak wiele znaków, że Jezus naprawdę zmartwychwstał.  

 Jednym z nich jest dzieło św. Matki Teresy z Kalkuty i jej sióstr, które wnoszą 

tyle miłości w nasz świat, służąc najbiedniejszym z biednych. 

 Takim znakiem może być także twój proboszcz lub wolontariusze z twojej 

parafii, którzy niestrudzenie służą innym, na przykład działając w Caritasie. 

 Może znasz kogoś, kto pomimo wielkiego cierpienia emanuje pokojem                   

i pociechą udzielaną mu przez Pana. 

Niezliczone historie z życia świętych, a także zwykłych chrześcijan dowodzą, że 

Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i naprawdę żyje pośród nas. 

Bądź pewien, że żyje On również w tobie. 

Jeśli teraz odczuwasz posuchę na modlitwie, przypomnij sobie te chwile, kiedy 

doświadczałeś Bożej obecności. Poświęć dziś trochę czasu na przypomnienie sobie 

różnych sytuacji, w których widziałeś, że Bóg troszczy się o ciebie. 

Jesteśmy ludem zmartwychwstania. 

Kiedy więc czujesz, że ogarnia cię zwątpienie, wołaj do Jezusa: „Wierzę, zaradź 

memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24). Chrystus, który objawił się swoim uczniom w 

Niedzielę Zmartwychwstania, chce objawiać się również tobie! 

„Jezu, pomóż mi przezwyciężyć  niewiarę w moc Twego zmartwychwstania”. 

 

Ps 118,1.14-21 

 


