
Rozdział 22     "Jezus" J. Martin1 

 

Zmartwychwstał   Mówi jej Jezus: Mario! 

 

Najsilniejszym duchowym przeżyciem podczas tej pielgrzymki było dla mnie coś, 

co wydarzyło się w bazylice Grobu Świętego. 

Podczas drugiej wizyty w tym miejscu postanowiłem odczekać swoje w długiej 

wijącej się jak wąż kolejce do Grobu Pana Jezusa, znajdującego się w Aediculum - 

kościele wewnątrz kościoła. 

   

 

Ludzie w kolejce byli w prawdzie zdyscyplinowani, ale też  niecierpliwi. 

Mężczyzna przede mną ciągle zerkał na wyświetlacz swojego telefonu. Zapewne 

łamiąc jakieś zasady pielgrzymiego savoir - vivre’ u, zajrzałem mu przez ramię, 

zastanawiając się, co może być aż tak ważne, niemal spodziewając się, że pisze coś w 

rodzaju "Nie mogę rozm. Jestem w kośc.,  gdzie umarł Chrystus. 

Oddzwonię".  Okazało się, że po prostu grał. 

 Kolejka wolno posuwała się w stronę Grobu -  strażnicy wpuszczanie ludzi  po 

troje, czworo.  Najświętsze miejsce chrześcijaństwa było przepełnione, rzeki turystów 

wpływały i wypływały. Franciszkanie, mnisi prawosławni i etiopscy chodzili po 

marmurowej posadzce, pilnując, by nie wejść sobie w drogę. Gdzieś w pobliżu 

rozbrzmiewał śpiew. 

 

1 wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2016 

 

Wejście do grobowca jest 

ozdobione w sposób nieopisanie 

piękny, po obu stronach stoją 

wysokie świeczniki, a w fasadzie z 

różowego marmuru znajdują się 

małe drewniane drzwi. 



 Po 30 minutach dotarłem do drzwi. Mnie i kilku innych pielgrzymów skinieniem 

ręki zaproszono do małego przedsionka . Czekaliśmy na wejście do Grobu.  

Marmur na odrzwiach był rzeźbiony w taki sposób, by przypominał fałdy sukna, jak 

gdyby nad wejściem wisiała zasłona. Strażnik poinstruował nas, jak się zachować: 

jeśli chcemy, możemy ucałować kamień, możemy też w inny sposób go uczcić, ale nie 

wolno nam zostawać w środku zbyt długo. Patrząc komuś przez ramię zrozumiałem, 

dlaczego wpuszczają pielgrzymów w tak małych grupach: miejsca było bardzo mało. 

Kiedy skończymy, dodał strażnik, mamy wyjść tą samą drogą. 

 Nadeszła nasza kolej. Wchodziliśmy w kucki, podobnie jak do Bazyliki 

Narodzenia. Razem ze mną wchodziły jeszcze dwie osoby, mężczyzna i kobieta.  

Przed sobą miałem różowo-szary  kamień sięgający mniej więcej do pasa.                      

Na półkach wokół kamienia służącego również jako ołtarz stały dziesiątki cienkich 

świec, płonących  jasno.   

Chciałem nie tylko uczcić to święte miejsce, ale i pomodlić się w pewnej intencji. 

Byłem przyzwyczajony prosić świętych o wstawiennictwo w moich sprawach, ale 

pomyślałem, że tutaj, w tym świętym miejscu, zwrócę się bezpośrednio do Jezusa. 

Moja mama miała zamiar przeprowadzić się, zamieszkać na osiedlu przeznaczonym 

dla seniorów, a ja  modliłem się, żeby cały ten proces przebiegł jak najlepiej. 

-  Spraw to Panie -   powiedziałem. 

 Był to jeden z tych przypadków, gdy podczas modlitwy miałem poczucie, że 

dobrze się wyraziłem, że dobrze  ująłem swoje myśli. 

 Ukląkłem na posadzce i pochyliłem się, dotknąć czołem i dłońmi zimnego 

kamienia. I w tej samej chwili oczyma duszy ujrzałem żywy obraz Jezusa, który leży 

na kamieniu i nagle siada. Widziałem Go, czułem, jak powstaje. Obraz ten wypełnił 

mój umysł. Dałem się ponieść emocjom, zacząłem płakać. 

  Wyszedłszy niepewnie z Grobu, zatrzymałem się przy kolumnach niedaleko 

Aediculum  i ukląkłem. 

➢ Czemu wcześniej  nie zrozumiałem, że to nie tylko Bazylika Grobu?   

To była również Bazylika Zmartwychwstania. 

 Zza węgła pojawił się George. Poprosiłem go, by dał mi czas na modlitwę. 

- Daj mi jakąś godzinkę -  powiedziałem.  Skinieniem głowy wyraził zgodę. 

Spędziłem przy tych kolumnach aż dwie, rozważając Zmartwychwstanie.          

 Tu powstał z martwych -  myślałem. I myślałem o tym, że  uczynił to dla 

wszystkich -  dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I o tym, że wtedy 

wszystko się zmieniło. 



Wydawało mi się, że świątynia wokół mnie się rozmywa. Marmur zamienił się w 

ziemię, kolumny w drzewa, a pielgrzymi ... cóż -  w nic.   

Łatwo wyobrazić sobie to miejsce w wielkanocny poranek. Czy był to ogród? 

Według mnie tak.  A jak to wyglądało naprawdę?  Cóż wydarzyło się tego pierwszego 

poranka nowego życia Jezusa? 

* 

Z Ewangelii jednoznacznie wynika, że Jezus umarł. Podobnie jak w przypadku 

Łazarza, Ewangeliści odnotowują, jak długo Jezus przebywał w grobie:  trzy dni          

(piątek, sobotę i niedzielę). Żydzi wierzyli, że dusza pozostawała w pobliżu ciała przez 

trzy dni. 

➢ Wszyscy trzej synoptycy odnotowują, pusty grób odkryły kobiety.  

❖ Marek podaje, że były to "Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i  Salome”,   

❖ Mateusz pisze, że do grobu przyszły "Maria Magdalena i druga Maria",   

❖ Łukasz z początku wspomina "niewiasty, które szły za nim od Galilei",  a 

później identyfikuje je jako "Marię Magdalenę i Joannę i Marią 

Jakubową”,  dodając, że oprócz nich były też inne kobiety. 

Relacje synoptyków różnią się, ale  prowadzą do tego samego rezultatu.  Niewiasty 

przybywają, by namaścić ciało lub by obejrzeć grób. 

❖ U Mateusza  powstaje    "wielkie trzęsienie ziemi" i "anioł Pański" zstępuje 

z nieba, odsuwa kamień i siada na nim. Jego postać jaśnieje "jak 

błyskawica", jego szaty są "białe jak śnieg". Żołnierze, którzy wciąż pilnują 

w rogu "zatrzęśli się ze strachu przed nim i  struchleli”. 

❖ U Marka niewiasty idą do grobu,  zastanawiając się, kto im odsunie kamień 

u wejścia, ale zaraz zauważają, że kamień już jest odsunięty. W grobie zaś 

siedzi młodzieniec "odziany w białą szatę". 

❖ W relacji Łukasza niewiasty zostają kamień odsunięty i wchodzą do grobu.                

Gdy starają się zrozumieć, co  się stało, stają przed nimi "dwaj mężczyźni 

w  lśniących szatach".  Tak u Marka, jak i u Łukasza  kobiety są  

"przestraszone";  Łukasz dodaje: " pochyliły głowy ku ziemi". 

"Anioł Pański", "młodzieniec"  czy też "dwaj mężczyźni"  przenoszą tę samą 

wiadomość.   

Wiadomość, która zmieni życie tych niewiast,  apostołów,  uczniów                             

i wszystkich, którzy szli za Jezusem;  życie wszystkich, którzy Go znali, 

całą przyszłą historię świata i moje życie. 



 Najpiękniej pisze chyba św. Łukasz:  

"Dlaczego  szukacie żyjącego wśród umarłych?   

Nie ma Go tu, powstał z martwych". 

Jezus zmartwychwstał! 

Następnie, powtarza się to we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, niewiasty 

otrzymują kolejną ważną wiadomość. Mają ogłosić tę wspaniałą nowinę uczniom. 

❖ U Mateusza i Marka mają ponadto im powiedzieć, że Jezus spotka się                  

z nimi w Galilei. 

❖ W relacji Markowej uciekają od grobu,  ogarnięte "strachem                        

i przerażeniem",  i nie mówię nic nikomu -  tak bardzo się boją.   

Najwcześniejsze wersje Ewangelii według św. Marka kończą się w tym 

miejscu.  Mogło się zdarzyć, że jakiś fragment tekstu Markowego zaginął, ale równie 

dobrze Ewangelista mógł celowo zakończyć swoją relację w ten sposób, by 

zaangażować czytelników, niech wyobrażą sobie, że to oni sami mają usłyszeć od 

niewiast  ową nowinę. 

 Mateusz pisał swoją relację później; niewielu spośród tych, którzy mieli 

bezpośrednie doświadczenie spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa, nadal żyło. 

Być może ewangeliście mniej zależało na dosłowności,  a bardziej na wyrażeniu istoty 

tego, co przydarzyło się kobietom. W jego relacji odchodzą one od grobu                            

"przestraszone",  ale i "z wielką radością", a po drodze, ku swemu zaskoczeniu, 

spotykają samego Jezusa. Gdy oddają Mu  pokłon, On każe im iść  i powiedzieć                 

"braciom",  by poszli do Galilei,  gdzie Go zobaczą. 

 U Łukasza niewiasty przypominają sobie słowa Jezusa  i oznajmiają wszystko 

"Jedenastu i wszystkim pozostałym".  Ale im te słowa wydają się "prawie 

niedorzeczne”, nie dają więc wiary temu,  co słyszą. Piotr jednak biegnie do 

grobu;  wchodzi do środka i widzi tylko płótna, po czym wraca, "dziwiąc się temu,  co 

się stało". 

 Aby opisać bardzo emocjonalnie reakcje niewiast, ewangeliści posługują się 

obrazowym słownictwem. 

❖ Według Marka na widok młodzieńca "strach je ogarnął”: 

ekthambeisthai.  Słowo to oznacza silne uczucie,  a pojawia się również             

w opowieści o modlitwie Jezusa w Getsemani.  Jest bliskie naszemu "wpaść 

w rozpacz".  Gdy odchodzą, ogarnia je zdumienie i przestrach: tromos kai 

ekstasis (ostatnie słowo oznacza: "wyjście z siebie"). Nic nikomu nie 

mówią bo się boją. 

Podobnie przytłaczające emocje przekazują Mateusz i Łukasz. 



❖ U Łukasza na widok aniołów "przestraszone pochyliły głowy ku ziemi". 

❖ U Mateusza po spotkaniu ze Zmartwychwstałym śpieszą do uczniów 

przestraszone,  ale i z  wielką radością: fobou kai charas megales.  Nie 

milczą jak w relacji Markowej:  radość skłania je do pośpiechu,  chcą 

przekazać dobrą nowinę. 

 Ewangelia według św. Jana daje nam inną opowieść,  i to na niej chciałbym się 

teraz skupić.  A jest to w dużej mierze opowieść o dwojgu przyjaciół -  Jezusie i Marii 

Magdalenie. 

* 

 Podobnie jak u synoptyków, w janowej relacji o Zmartwychwstaniu centralną rolę 

odgrywa kobieta. 

Fakt, że to kobiety przekazują wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa, jest tym 

bardziej znaczący, że w tamtym czasie często używano je za świadków 

niewiarygodnych. Rola, jaką odgrywają w tych relacjach, przemawia za 

prawdziwością zmartwychwstania: 

gdyby Ewangeliści chcieli zmyślić historię, która miałaby przekonać 

wątpiących, nie wybraliby kobiet na głównych świadków. 

Echa ówczesnego stereotypu odnajdujemy u św. Łukasza, który podaje, że relacja 

niewiast zdana uczniom wydaje się "prawie niedorzeczna" (po grecku leros - 

nonsens). "W tej reakcji daje się wyczuć jawny ton męskiej dominacji" - zauważa 

Luke Timothy Johnson. 

Jednakże uważni czytelnicy Ewangelii (oraz niniejszej książki, jak ufam) zauważą, 

że kobiety towarzyszą Jezusowi na każdym etapie Jego działalności, od samego 

początku. 

❖ Przypomnijmy, że podczas Zwiastowania Maryja nie uważa za konieczne 

prosić żadnego mężczyzny - ani ojca, ani narzeczonego - o pozwolenie na to, by 

przyjęła Bożą propozycję i urodziła syna. 

❖ I to  Maryja łagodnie mobilizuje Jezusa do pierwszego cudu podczas wesela  

w Kanie, choć On sam sprzeciwia się, mówiąc, że nie nadeszła jeszcze Jego 

godzina. 

❖ Podczas swej publicznej działalności Jezus uzdrawia wiele kobiet i tych, za 

którymi kobiety się wstawiają: uzdrawia kobietę chorą na krwotok, wskrzesza 

syna wdowy z Nain, uzdrawia kobietę pochyloną, czyli ze skrzywionym 

kręgosłupem. 

 



Jezus, widząc w kobietach coś więcej niż tylko obiekt litości, spędza z nimi 

czas. 

❖ W Ewangelii św. Marka, najwcześniejszej, jaką posiadamy, Jezus wyciąga 

naukę ze spotkania z Syrofenicjanką, która w odpowiedzi na Jego ostre słowa, 

że nie uzdrowi jej córki, ponieważ nie jest ona Żydówką, zaczyna z Nim 

dyskutować. Jezus zmienia zdanie i uzdrawia dziewczynkę.  

❖ Maria i Marta są z pewnością serdecznymi przyjaciółkami Jezusa, na tyle 

bliskimi, że nie boją się Go upominać: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 

umarł". 

W miarę jak zbliża się śmierć Jezusa, w ewangelicznych relacjach pojawia się 

coraz więcej kobiet. 

❖ Na Marię i Martę zwracamy uwagę przy okazji relacji o wskrzeszeniu Łazarza; 

❖ W innym miejscu czytamy o kobiecie, która namaszcza Jezusowi stopy; 

❖ Jezus rozmawia z kobietami jerozolimskimi w drodze na Golgotę i to 

❖ Kobiety pozostają przy Nim, gdy umiera, a razem z tymi, które Jezus poznał 

podczas swej działalności, jest również  Maryja - jakby Alfa i Omega Jego 

życia. 

Działalność Jezusa obejmuje również kobiety, i jest to ważny aspekt. "Jest to 

sprawa godna uwagi" - podkreśla Gerhard Lohfink, wskazując na ówczesny 

bliskowschodni kontekst. Wygląda na to, pisze, że "Jezus najwyraźniej w sposób 

świadomy przełamywał tutaj społeczne wzorce zachowań". 

Amy - Jill Levine uważa natomiast, że myśl, jakoby dochodziło tu do jakiegoś 

łamania zasad społecznego współżycia, jest przesadzona. "Wystarczy spojrzeć na 

postaci kobiece w Starym Testamencie. Patronki faryzeuszów to kobiety. Poza tym 

nikt w Ewangeliach nie uznaje tych relacji za zaskakujące" - mówi. 

Można się spierać o to, czy przyjęcie kobiet do grona uczniów było łamaniem 

ówczesnych zasad społecznych. Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że w 

dziejach chrześcijaństwa rolę tych kobiet często umniejszano, ignorowano lub błędnie 

rozumiano. 

Marię Magdalenę, jedną z najwybitniejszych postaci, często uznawano za 

prostytutkę, chociaż w Nowym Testamencie nie znajdziemy niczego, co by na to 

wskazywało. To historyczne nieporozumienie zapewne wynika z faktu, że Jezus miał 

wyrzucić z niej "siedmiu czartów". Przypuszczano, że miała grzeszną przeszłość. 

Ponadto w jednym przypadku Ewangelia wspomina o niej tuż po relacji o nawróconej 

prostytutce. 



Wszystko to razem sprawiło, że niektórzy ojcowie Kościoła, szczególnie św. 

Grzegorz Wielki w jednej ze swych homilii, mówili o niej jako o nierządnicy. 

Niezależnie jednak od tego, jakich "czartów" miała Maria Magdalena, oczywiste 

jest, że była jedną z kluczowych postaci w gronie uczniów. 

A zatem jeden z pierwszych świadków zmartwychwstania - według jednej z relacji 

pierwszy świadek - zakwalifikowany został jako nierządnica. (...) 

* 

Według Ewangelii Janowej rankiem pierwszego tygodnia Maria Magdalena 

przychodzi do grobu - sama - widzi, że kamień jest odsunięty.  

Biegnie więc do Piotra i "do drugiego ucznia, którego Jezus miłował". 

Wielu przypuszcza, że był to sam Jan Ewangelista, który nie chciał wspominać 

swojego imienia powodowany pokorą; albo też autor Ewangelii był uczniem św. Jana, 

który nie chciał, by wymieniano go z imienia. 

Zaskoczona Maria mówi Piotrowi, że ciało zniknęło.  

Piotr razem z drugim uczniem spieszą zatem do grobu. Ów drugi uczeń dobiega 

tam jako pierwszy, zagląda do grobu, ale nie wchodzi do środka. Nadchodzi również 

Piotr i - być może realizując swoją przewodnią rolę - wchodzi do grobu, gdzie widzi 

płótna.  

Wchodzi również drugi uczeń. "I zobaczył, i uwierzył" - pisze ewangelista                       

(ta relacja w jakiś sposób może nawiązywać do rywalizacji między dwiema gminami, 

z których jedna wywodziła się od Piotra, a druga od Jana; Jan przedstawiony jest tu 

jako ten bardziej wierzący). Następnie, co ciekawe, uczniowie wracają do siebie. 

A Maria? Według Ewangelii Janowej stoi przed grobem i płacze. 

Niektórzy widzą w tym znak, że nie była gotowa uwierzyć (tak jak uwierzył 

umiłowany uczeń); ale może to być również przejaw jej wielkiej miłości do Jezusa. 

Jan dwukrotnie wspomina o jej płaczu, używając tego samego słowa: klaiousa, 

eklaien. Zawsze przypomina mi się płacz Jezusa przy grobie Łazarza. Tak jakby Jan 

chciał powiedzieć: "Zobacz, jak Go miłowała". 

Maria, płacząc, nachyla się do grobu i widzi w nim dwie postaci w bieli. 

Zauważmy, że znów aniołowie ukazują się nie Piotrowi ani Janowi, którzy byli 

przecież w pobliżu grobu, ale kobiecie.  

Jeden z aniołów pyta ją: "Niewiasto, czemu płaczesz (klaieis)". Odpowiada: 

"Zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie Go położyli". 

 



Następnie Maria się odwraca. Możemy sobie wyobrazić, jak z ciemnego grobu 

patrzy w światło poranka. Widzi Jezusa, ale nie może Go rozpoznać. 

"Niewiasto - pyta Jezus - czemu płaczesz? Kogo szukasz?". 

Zmartwychwstały rozumie jej ból i stara się jej pomóc, zachowując delikatność. 

Dalej pojawia się tajemnicze: "Ona, sądząc, że to ogrodnik", a zaraz potem słowa 

Marii: "Panie (Kyrie), jeśli to ty Go zabrałeś, powiedz mi, gdzieś Go położył, a ja 

Go wezmę". 

 

W końcu Ewangelista trzy razy wspomina, że płakała. 

A może pierwszym wytłumaczeniem jest to, gdzie i jak stoi? Maria weszła do 

grobu, a na głos Jezusa odwraca się na zewnątrz. Może więc patrzy w jasny blask 

poranka, a Jezus stoi pod światło, dlatego trudno Go rozpoznać. 

➢ A może istnieje też bardziej teologiczne wyjaśnienie? 

Być może "ciało uwielbione", jakiego nigdy nie oglądały ludzkie oczy, trudno 

rozpoznać, a jeszcze trudniej opisać w Ewangeliach. 

Jak trafnie zauważa Stanley Marrow SJ, "ta obcość powtarza się we wszystkich 

relacjach o Zmartwychwstaniu, bo opowiadają one o czymś, co mówiąc wprost,                 

nie jest z tego świata" - więcej napiszemy o tym w kolejnym rozdziale. 

 

Jak Maria Magdalena może nie rozpoznać 

człowieka, z którym przebywała tak długo? 

➢ Czy żałoba tak ją przybiła, że nie była 

w stanie myśleć? Być może. 

➢ Oczy miała zalane łzami? Być może? 

 

Tak czy inaczej, Maria sądzi, że rozmawia                  

z ogrodnikiem.  

Pomyłka Marii dała początek artystycznej 

tradycji przedstawiania jej w rozmowie z Jezusem 

ubranym jak ogrodnik, albo przynajmniej 

trzymającym ogrodnicze narzędzia. 

 



Motyw ten przewija się również w homiletyce, a jego korzenie sięgają pierwszych 

wieków chrześcijaństwa, gdy teologowie i kaznodzieje nazywali Jezusa 

"ogrodnikiem duszy". 

Jezus usuwa z naszego życia wszystko, co złe i szkodliwe, i wysiewa, jak mówi 

św. Grzegorz Wielki, "zdrowe ziarno cnoty". 

Bardzo, by użyć odpowiedniego wyrażenia, owocna metafora.  

➢ W jaki sposób możemy pozwolić Jezusowi, by uprawiał glebę 

naszej duszy i zasiewał w nas słowa dające życie? 

 

Niezdolność Marii do rozpoznania Jezusa mogła być skutkiem którejkolwiek                    

z wymienionych przyczyn - mogła wynikać ze smutku, niedowierzania, czy też mieć 

przyczynę natury teologicznej: może ciało uwielbione nie wygląda tak samo jak 

ciało ziemskie. 

Albo była po prostu zdumiona, że zmarły nagle okazuje się żywy. Wyobraźmy 

sobie, że ktoś z naszych bliskich staje nagle przed swoim grobem. Zamarlibyśmy                  

w bezruchu nie wiedząc, co się dzieje. 

W tym momencie następuje jeden z najbardziej wzruszających fragmentów całej 

Ewangelii: "Mówi jej Jezus <Mario!>". 

Ona, obróciwszy się, mówi Mu po hebrajsku: <Rabbuni!>, to znaczy: 

nauczycielu". 

Te dwa słowa zostały zachowane w brzmieniu oryginalnym (Mariam                             

i Rabbuni), ale w greckim zapisie. 

Słowa aramejskie, jakie zapewne Czytelnicy pamiętają, najprawdopodobniej 

pochodzą bezpośrednio od Jezusa, a w tym przypadku również od Marii Magdaleny. 

Wyobraź ją sobie, kiedy słyszy znajomy i bliski głos wypowiadający jej imię.  

To musiało być niezapomniane doświadczenie, Maria z pewnością powtarzała te 

słowa za każdym razem, gdy o tym opowiadała, najpierw uczniom, następnie 

ewangelistom i każdemu, kto chciał słuchać, zapewne aż do samej śmierci. 

Jej przyjaciele, i ci, którzy ją poważali, z pewnością wspomnienia o tym 

aramejskim wezwaniu i odpowiedzi - "Mariam ... Rabbuni" - strzegli niczym 

najdroższego skarbu. 

 

 



Maria Magdalena uświadamia sobie, z kim rozmawia, dopiero gdy Jezus 

wypowiada jej imię. 

Z początku rozpoznać Go nie mogła, ale znała ów szczególny głos i nazareński 

akcent -  

❖ głos, który ją uleczył, wypędzając z niej demony, które ją dręczyły,  

❖ głos, który zaprosił ją do grona przyjaciół,  

❖ głos, który powiedział jej, że jest cenna w oczach Boga,  

❖ głos, który odpowiedział na jej pytania,  

❖ głos, który żartował przy posiłkach,  

❖ głos, który pod koniec swojego ziemskiego życia ją pocieszał, głos, który 

krzyczał z bólu na Krzyżu. 

Maria znała ten głos, bo był to głos, który mówił do niej z miłością. 

Wtedy rozpoznaje się, kim On jest. Bo czasem nie wystarczy zobaczyć, by 

uwierzyć. Ale kochać - tak. 

 

Często stopniowo uczymy się rozpoznawać głos Boży w naszym życiu.  

Jak mawiał św. Ignacy Loyola, głos Boży można rozpoznać po tym, że podnosi na 

duchu, pociesza, umacnia. Z czasem uczymy się słyszeć ów głos w swoim sercu, 

łatwiej nam go rozpoznać, a gdy wyraźnie go słyszymy, łatwiej nam odpowiedzieć. 

Ten głos wzywa nas, byśmy byli tym, kim powinniśmy być. 

Jest to ten sam głos, który wezwał  

❖ Piotra znad brzegów Jeziora Galilejskiego,  

❖ Mateusza z jego komory celnej,  

❖ Bartimajosa z pobocza drogi,  

❖ Zacheusza z sykomory, a  

❖ Marię Magdalenę z wszystkiego, cokolwiek odbierało jej wolność. 

Jezus, jak sam mówi w Ewangelii Janowej, wzywa swoje owce po imieniu, a 

one znają Jego głos. 

 

 

 



Wygląda na to, że Maria chce objąć Jezusa, bo mówi On:  

"Nie zatrzymuj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich 

braci i powiedz im: <Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i 

Boga waszego>". 

To niezrozumiałe oświadczenie musiało jeszcze bardziej zdumieć już i tak 

zaskoczoną Marię Magdalenę. 

Jezus mówi o swoim Wniebowstąpieniu - mówi o chwili, gdy "wstąpi" do Ojca na 

oczach uczniów. W stanie, w którym jest teraz, nie można Go dotknąć  - to się zmieni, 

gdy Jezus ukaże się uczniom. 

Później udowodni, że ma ciało, jedząc wobec swoich przyjaciół rybę; a także 

mówiąc: "Dotykajcie Mnie i przekonajcie się, przecież duch nie ma ciała ani kości, 

a Ja mam - jak widzicie!".  

Nawet pozwoli Tomaszowi dotknąć ran po gwoździach na swoich dłoniach                      

i stopach oraz rany w boku przebitym włócznią setnika. Ale nie teraz. 

"Nie zatrzymuj mnie" może znaczyć coś jeszcze.  

Jezus przypomina kobiecie, która bardzo Go miłuje i która teraz chce Go po prostu 

uścisnąć, że głoszenie Dobrej Nowiny jest pilniejszym zadaniem. Na ogół pragniemy 

wręcz przylgnąć do głębokich doświadczeń duchowych; ale otrzymujemy je po to, 

byśmy mogli się nimi dzielić. 

Maria nie wypytuje o wstąpienie do Ojca. Ma przecież coś innego do zrobienia. 

Jezus powierzył jej misję i ona natychmiast ją wykonuje. 

Idzie do uczniów, mówi im: "Widziałam Pana" (eoraka ton kyrion) i zdaje 

relację ze wszystkiego, co widziała. 

Dlatego moim ulubionym określeniem Marii Magdaleny nie jest 

"nierządnica", "grzesznica" czy nawet "uczennica", ale "Apostołka Apostołów". 

Została posłana do tych, którzy zostali posłani. Głosi Dobrą Nowinę tym, którzy 

mają ją głosić. 

Maria Magdalena przypomina nam, że najefektywniejszym narzędziem 

głoszenia Dobrej Nowiny jest nie tyle wiedza, co osobiste doświadczenie. 

W życiu chrześcijanina jest miejsce na jedno i drugie, a nauczanie i katecheza 

przyniosły wierze nieocenione bogactwa. A prawdziwy uczeń nie mówi "zgłębiłem 

Jezusa", ale "widziałem Pana", jak Maria Magdalena. 

* 



Te chrystofanie - spotkania ze Zmartwychwstałym - pokazują, że  

wiedział On, czego każdy z uczniów potrzebuje, by uwierzyć. 

➢ Maria Magdalena musiała usłyszeć swoje imię. 

 

Kilka wersetów dalej w Ewangelii Janowej zaczyna się opowieść o apostole 

Tomaszu, którego nie było z uczniami, gdy Maria Magdalena powiedziała im o 

Zmartwychwstaniu. Tomasz nie wierzy apostołom i żąda namacalnego dowodu: 

"Jeżeli nie zobaczę śladów gwoździ na Jego rękach i nie włożę mego palca w 

miejsce gwoździ, i nie włożę mojej ręki w Jego bok, nie uwierzę". 

Z powodu tych słów otrzymał dość niewdzięczne przezwisko: Niewierny Tomasz; 

chyba niesprawiedliwie. 

Pomyślmy: inny uczeń, Piotr, nie tylko zwątpił w Jezusa, ale zaparł się Go w 

kluczowym momencie. Mimo tej chwili słabości nazywany jest Księciem Apostołów, 

jego imieniem nazwano ogromną bazylikę w Rzymie. 

A Tomasz miał poważne podstawy, by wątpić: Jezus wrócił ze śmierci do życia? 

Żartujecie? To niedorzeczne. 

Tomasz naprawdę mógł myśleć, że jego towarzyszom przydarzyły się jakieś 

zbiorowe omamy. 

Czasem zastanawiam się, czy Jezus nie wybrał Tomasza właśnie ze względu na 

jego dociekliwy umysł albo na to, że trudno go zwieść - obie te cechy są ważne w 

przypadku ucznia.  

➢ Tomasz po prostu potrzebował mocniejszych dowodów. 

Co więcej, nie prosi o nic więcej niż to, co według Ewangelii Janowej otrzymali od 

Jezusa pozostali apostołowie, gdy pojawił się wśród nich w Sali na Górze. Z drugiej 

strony, być może jednak Tomasz powinien uwierzyć słowom tak wielu bliskich 

przyjaciół, tak wielu wiarygodnych świadków. 

A może Tomasz żałował, że ominęła go okazja, by zobaczyć Jezusa. 

Rozważając ten fragment, wyobraziłem sobie kiedyś uczucia Tomasza: nie tylko 

załamanego Ukrzyżowaniem, ale i zdruzgotanego myślą, że nie było go w wieczerniku 

i nie spotkał Zmartwychwstałego Pana razem z innymi. Przegapił. Mogło go to bolec, 

mógł się zastanawiać, czy Jezus nie uznał, że on, Tomasz, nie jest wart być świadkiem 

Jego pojawienia się. 

Można się zastanawiać, czy Tomasz nie czuł się zmęczony ciągłym 

wysłuchiwaniem opowieści o swoim słynnym zwątpieniu. Istnieje tradycja mówiąca, 

że w końcu udał się do Indii i tam głosił Ewangelię. Być może wyruszył w drogę, by 

uciec przed tymi opowieściami. 



Tradycja jest dla Tomasza surowa, ale nie Jezus. 

 

 

 

Gdy pojawia się wśród apostołów tydzień później, Tomasz jest wśród nich.                      

Ale Jezus nie gani przyjaciela ani nie mówi doń: "Zejdź mi z oczu, kusicielu", jak 

powiedział Piotrowi, gdy ten Go nie zrozumiał. 

Jezus najpierw mówi do zgromadzonych: "Pokój wam!" 

A co robi potem? Karci Tomasza albo go potępia? Wyklucza ze wspólnoty? Nie. 

➢ Daje Tomaszowi to, czego mu potrzeba - fizyczny dowód:  

            "Podnieś tutaj palec i oglądaj moje ręce". 

Za chwilę też przypomni pozostałym o wartości wiary. Tomasz, nie wkładając 

nawet rąk do ran Jezusa, wykrzykuje: "Pan mój i Bóg mój!". Ustępuje wobec Tego, 

który przed nim stoi, być może ze wstydem. 

Chrystus Zmartwychwstały jest łagodny wobec wątpiących, wobec tych, 

którzy potrzebują pojednania, wobec tych, którzy są tak zagubieni,                         

że nie mogą Go dostrzec. 

To szczególnie ważne dzisiaj, gdy wielu chrześcijan na wątpliwości i zagubienie 

odpowiada groźbami i wykluczeniem. 

Popatrzmy jak na wątpliwości odpowiada Zmartwychwstały.  

❖ Wzywa po imieniu.  

❖ Pokazuje.  

❖ Wyjaśnia.  

❖ Zaprasza.  

❖ Przebacza.  
 

W taki właśnie łagodny sposób należy zapraszać do poznania 

Zmartwychwstałego. 



 

Zmartwychwstały pokazuje nam, że Bóg spotyka nas tam, gdzie jesteśmy.  

Bóg rozumie, że uczniowie przeżywają swą wiarę na różne sposoby.  

Ewangelie zatem opowiadają nam nie tylko o Bogu, ale i o nas samych. 

 

➢ Czy jesteś zagubiony albo wyrzekasz się czasem Boga, jak Piotr?  

➢ Czy potrzebujesz, by Bóg przemówił do ciebie osobiście, jak do Marii 

Magdaleny? 

➢ Czy jesteś jak Tomasz, potrzebujesz konkretnego dowodu Bożego działania 

w twoim życiu? 

➢ A może jesteś jak Umiłowany Uczeń, tak zjednoczony z Jezusem, że po 

prostu wierzysz, bez dowodów? 

 

Bez względu na to, jaką drogą dochodzisz do wiary, Bóg rozumie. Tak jak 

Zmartwychwstały rozumiał swoich uczniów. 

* 

Opowieści  o chrystofaniach (spotkaniach ze Zmartwychwstałym) przypominają 

nam również, że należy Go utożsamiać z Jezusem z Nazaretu. 

Myśl, jakoby po śmierci Jezusa z Nazaretu miała zostać stworzona jakaś nowa 

osoba, stanowi niezrozumienie cudu Zmartwychwstania. 

Jezus, który powstaje z martwych, wie, czego potrzebują uczniowie, ponieważ ich 

zna. A oni rozpoznają Go teraz, ponieważ znali Go podczas Jego działalności 

publicznej. 

Maria Magdalena rozpoznaje Jego głos, bo słyszała Go wcześniej. 

Chrystofanie pięknie wiążą Jezusa z Nazaretu                          

z Chrystusem Zmartwychwstałym. 

Przepięknie podsumowuje to Stanley Marrow SJ: 

Zmartwychwstały Pan musiał być rozpoznawany i utożsamiany z Jezusem z 

Nazaretu, człowiekiem, którego uczniowie znali i któremu towarzyszyli, którego 

oglądali i słuchali, z którym wspólnie jedli i z powodu którego teraz ukryli się za 

zamkniętymi drzwiami "z obawy przed Judejczykami". 

Gdyby zmartwychwstał  jako ktoś inny, nie jako Jezus z Nazaretu, którego znali 

Zmartwychwstanie zostałoby pozbawione całego swego znaczenia.  



Ten, którego wyznawali jako swego Zmartwychwstałego Pana, jest tym samym 

Jezusem z Nazaretu, którego znali i za którym poszli.  

Pokazując im "ręce i bok" ze śladami ukrzyżowania i raną od włóczni, nie uczynił 

On żadnego teatralnego gestu, ale pokazał to, co pozwala uczniom rozpoznać 

Zmartwychwstałego Pana, który stanął przed nimi jako Jezusa z Nazaretu, którego 

znali. 

Zmartwychwstały nosi w sobie doświadczenie swojego człowieczeństwa.   

Jezus Chrystus jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. 

* 

Zmartwychwstanie stanowi centrum mojej wiary. 

Być może inni chrześcijanie bardziej koncentrują się, powiedzmy, na Wcieleniu - a 

więc na tym, że Bóg stał się człowiekiem, że rozumie nas w najintymniejszy możliwy 

sposób. Może koncentrują się bardziej na Błogosławieństwach, widząc w nich wzór 

chrześcijańskiego postępowania i zbiór wskazówek, którymi się kierują.  

To ważne aspekty życia Chrystusa. 

 

Ale moim centrum duchowym jest Zmartwychwstanie.  

Codziennie wracam do tej prawdy - albo do całej opowieści o Śmierci i 

Zmartwychwstaniu Jezusa. 

➢ Co Zmartwychwstanie ma wspólnego z nami? 

Przecież to mało prawdopodobne, byśmy mieli umrzeć na krzyżu - nawet jeśli  na 

całym świecie chrześcijanie wciąż są prześladowani. Pojawia się tu jeszcze jedno 

pytanie, nad którym, jak dotąd, się nie zastanawialiśmy - bo nie da się na nie 

odpowiedzieć, nie odnosząc się do Zmartwychwstania: 

➢ Co oznaczają słowa Jezusa, zapisane w ewangeliach 

synoptycznych, o "braniu swego krzyża"? 

Po tej, wydawałoby się, masochistycznej zachęcie, Jezus wyjaśnia:  

"Kto chciałby zachować swoje życie, straci je. A kto straciłby swoje życie 

dla Mnie, odzyska je". Co to wszystko znaczy? 

 

 

 

 



Przedstawię tu kilka myśli na ten temat. 

1. Po pierwsze, nie trzeba szukać krzyży. 

Życie je przynosi. Czasem młodzi ludzie mówią mi, szczerze, że w ich życiu jest za 

mało cierpienia. Aż chęć bierze, by im odpowiedzieć: poczekajcie trochę. Problemy 

się pojawią, w takiej czy innej postaci: ciężka choroba, wypadek, śmierć bliskiej 

osoby, rozpad związku, kłopoty finansowe, długotrwała samotność, trudności w szkole 

czy w pracy. 

A prawdziwy krzyż to ten, którego nie chcesz - bo inaczej nie byłby krzyżem. 

Jezus nie igrał ze śmiercią, a w ogrójcu nie błagał o krzyż. Krzyż przyszedł do Niego. 

I krzyż, oczywiście, nie jest skutkiem grzechu. To prawda, że jakieś cierpienie może 

być skutkiem złych czy niemoralnych decyzji. Ale większość cierpienia nie.  

Nawet ten, który był bez grzechu, cierpiał. 

 

2. Po drugie, Bóg wzywa nas, tak jak Jezusa, byśmy brali 

swoje krzyże. 

 

Nie znaczy to, że mamy coś przyjmować bezmyślnie, jak nieme zwierzę, utrudzone 

jarzmem. Problemu cierpienia nie rozwiążą też frazesy rodzaju "Ofiaruj to!". 

Ofiarowanie Bogu bólu czasem pomaga, a czasem nie. 

Moja matka przez wiele lat odwiedzała moją babcię w domu seniora. W tym 

samym ośrodku mieszkała wiekowa zakonnica, która z powodu osłabiającego bólu 

była przykuta do wózka inwalidzkiego. Któregoś dnia odwiedziła ją jej przełożona 

zakonna. Kiedy siostra wspomniała o doskwierającym jej bólu, przełożona 

odpowiedziała: 

- Pomyśl o Jezusie na Krzyżu. 

- On był na Krzyżu tylko trzy godziny! - odparła staruszka. 

Czasem pociecha może bardziej zaszkodzić niż pomóc. 

 

➢ Co to zatem znaczy: brać swój krzyż? 

 

Zacznijmy  od tego, że wziąć swój krzyż znaczy: zaakceptować to, że cierpienie 

jest częścią życia każdego człowieka. Wzięcie swojego krzyża oznacza, że w którymś 

momencie - po początkowym wstrząsie, zdenerwowaniu, smutku czy nawet 

wściekłości - zgadzamy się na to, że pewnych rzeczy nie da się zmienić. 



Dlatego też akceptacja nie jest postawą masochistyczną, a realistyczną. 

W tym miejscu rozchodzą się ścieżki chrześcijaństwa i buddyzmu, który twierdzi, 

że cierpienie jest złudzeniem. 

Nie - mówi Jezus z krzyża - cierpienie stanowi część ludzkiej rzeczywistości. 

Uczniom trudno było to zaakceptować - chcieli przywódcy, który wybawiłby ich 

od bólu, a nie takiego, który sam by go znosił. 

My też często mamy z tym trudność. Ale Jezus z krzyża wzywa nas właśnie do tej 

akceptacji. 

Przyjąć krzyż, zaakceptować go, znaczy również nie przenosić swojego cierpienia 

na innych. Nie znaczy to, że nie wolno nam o cierpieniu mówić, skarżyć się na nie czy 

nawet płakać z jego powodu w obecności bliskich osób. 

Podczas modlitwy też nie powinniśmy swego cierpienia ukrywać. Nawet Jezus                

w Ogrójcu otworzył swoje serce wobec Abba. 

Ale jeśli jesteś zły na szefa, rodzinę, nie przenoś tej złości na innych, by nie 

powiększać ich cierpienia. To, że masz kiepskiego szefa, nie znaczy, że masz być 

niemiły wobec rodziny. Zmaganie się z trudną sytuacją rodzinną nie usprawiedliwia 

nieuprzejmego traktowania współpracowników. Problemy w szkole nie oznaczają, że 

masz prawo źle traktować rodziców. 

Chrystus nie smagał nikogo słowem, nawet kiedy Jego ciało było smagane biczem. 

Jak już powiedzieliśmy, nie oznacza to, że nie wolno nam dzielić się naszym 

cierpieniem z innymi. Bólem i cierpieniem będącym wynikiem np. przemocy czy 

traumy często wręcz trzeba podzielić się z innymi (przyjaciółmi czy profesjonalnymi 

doradcami) - tego wymaga proces uzdrowienia. 

Poza tym osoby zmagające się z długotrwałymi wyzwaniami, takimi jak 

wychowywanie dziecka wymagającego szczególnej troski czy opieka nad sędziwym 

rodzicem, często odnajdują pociechę i wsparcie w rozmowie z innymi osobami, 

będącymi w podobnej sytuacji. 

Możemy, jak Jezus, pozwolić, by inni pomogli nam dźwigać nasz krzyż. 

Jezus nie miał w sobie fałszywej dumy, która kazałaby Mu odrzucić pomoc 

Szymona Cyrenejczyka. Jeśli przyjaciele oferują ci wsparcie, przyjmij je. 

Czym innym jest zatem źle potraktować kogoś w pracy po sprzeczce z nastoletnim 

synem, a czym innym podzielić się w grupie wsparcia swoimi trudnościami                            

(i radościami) związanymi z opieką nad dzieckiem specjalnej troski. 

To pierwsze jest przekazywaniem cierpienia, to drugie - dzieleniem się nim. 

 



 

3. Po trzecie, Jezus, mówiąc o tych, którzy "tracą swoje 

życie", nie mówi jedynie o śmierci fizycznej. 

 

Chrześcijanie wierzą, że mają obiecane życie wieczne, jeśli uwierzą w Jezusa                       

i pójdą Jego drogą. 

Ale są również inne rodzaje śmierci, które przychodzą przed tą ostatnią. Są w życiu 

każdego z nas sprawy, którym powinniśmy pozwolić umrzeć - po to, by inne mogły 

żyć. 

➢ Może w pracy pragnienie pieniędzy blokuje twoje współczucie i zrozumienie 

dla innych? Jeśli tak, twoje pragnienie wzbogacenia się musi umrzeć. 

➢ Może twoja własna wygoda tak bardzo cię niewoli, że nie chcesz rezygnować 

ze swoich potrzeb ze względu na potrzeby innych? Jeśli tak, być może umrzeć 

powinien twój egoizm, byś mógł doświadczyć odrodzenia w hojności, 

➢ Czy pycha nie pozwala ci na wysłuchanie czyjejś konstruktywnej krytyki i 

przez to powstrzymuje twój wzrost duchowy? Może wszystkie te sprawy też 

powinny umrzeć. 

W duchowości chrześcijańskiej nazywamy to "umieraniem dla siebie". 

➢ Co powstrzymuje cię od większej miłości, większej wolności, dojrzałości, 

otwartości na Bożą wolę? 

➢ Czy jesteś gotów pozwolić, by to coś umarło? Jeśli tak, z pewnością 

"odzyskasz" życie, bo umrzeć dla siebie oznacza żyć dla Boga. 

 

Między innymi to ma na myśli Jezus, kiedy mówi o tych, którzy za wszelką cenę 

chcą zachować swoje życie. Takie "zachowanie" ocala w nas jedynie to, co trzyma nas 

w niewoli starych nawyków. Próba utrzymania tych elementów swojego życia może 

prowadzić do śmierci. Pozwolić im umrzeć to pozwolić sobie żyć naprawdę. 

 

4. Po czwarte, czekajmy na zmartwychwstanie. 

 

Każdy krzyż to w jakimś sensie zaproszenie do nowego życia. 

➢ Czy Jezus wiedział dokładnie, co się stanie, gdy w Ogrójcu powierzy się 

Abba? 



Nie jest to dla mnie takie oczywiste. 

Z pewnością powierzył się Ojcu całkowicie. Ale czy wiedział, dokąd Go to 

zaprowadzi? 

Istnieją poszlaki wskazujące na to, że wiedział; na przykład wyznanie, jakie rzucił 

żydowskim przywódcom - "Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni zbudują ją na 

nowo" - Jan wyraźnie interpretuje jako zapowiedź Zmartwychwstania2. 

Ale Jezusowe konanie w Ogrójcu i Jego okrzyk samotności na Krzyżu mogą 

sugerować, że nawet On nie wiedział, jakiego rodzaju nowe życie Ojciec mu 

przygotował. 

Chyba nawet sam Jezus był w Wielkanoc zaskoczony. W moich oczach czyni to 

Jego ofiarę z siebie jeszcze bardziej zdumiewającą. 

Dlatego właśnie chrześcijanie mówią, że spotykają Boga w krzyżu. Ignorując 

krzyż, nie przyjmując go, tracimy okazje do głębszego poznania Boga. 

Często to właśnie w krzyżu spotykamy Boga, bo tam nasza słabość szerzej 

otwiera nas na Bożą łaskę. 

Wielu wychodzących z nałogu alkoholików jako moment, od którego zaczęło się 

ich nowe życie, wskazuje przyznanie się do własnej choroby. 

Dlatego Tomasz Merton mógł napisać: "On nas uczy przez cierpienie. 

Najbardziej nieszczęśliwi na tym świecie są ci, którzy nie znają cierpienia". 

 

5. Po piąte, Bożym darem często jest co innego, niż się 

spodziewamy. 

 

Maria Magdalena odkryła to w Niedzielę Wielkanocną. I niekiedy - podobnie jak 

ona - potrzebujemy czasu, by zrozumieć, że właśnie doświadczamy 

zmartwychwstania. 

Później, jak się okaże, uczniowie będą mieli trudność z rozpoznaniem Jezusa. 

W Wielkanoc odkryli oni, że Zmartwychwstanie nie przychodzi wtedy, kiedy 

się go spodziewamy. Mogą minąć lata, zanim nastąpi. I zwykle trudno je opisać - bo 

to twoje zmartwychwstanie. Inni mogą go nie zrozumieć. 

Wspominałem już, że jako nowicjusz pracowałem w szpitalu dla ciężko chorych w 

miejscowości o nazwie Cambridge w Massachusetts. W każdy piątkowy wieczór jako 

kapelani szpitala prowadziliśmy spotkania grupy dyskusyjnej. 

 
2 J 2,19 



Pewna kobieta imieniem Doris, przykuta do wózka inwalidzkiego, powiedziała 

nam coś, co zupełnie mnie zaskoczyło: wcześniej uznawała wózek za swój krzyż, 

czego mogłem się spodziewać. Ale ostatnio zaczęła dostrzegać w nim swoje 

zmartwychwstanie. 

- Wózek pomaga mi się poruszać. Bez niego nie mogłabym nic zrobić. Życie 

byłoby bez sensu - powiedziała. 

Minęło dwadzieścia pięć lat, ale wciąż pamiętam jej słowa. Były tak 

nieoczekiwane. I tak osobiste. I tak trudno było mi je zrozumieć. 

Krzyż Doris zaprowadził ją do zmartwychwstania, bardzo osobistego. 

Przypomniał, że gdzie świat widzi tylko krzyż, tam chrześcijanin widzi możliwość 

czegoś więcej. 

 

6. I myśl ostatnia, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

 

Bardzo często wracam do tej myśli. 

Ewangelia według św. Jana mówi nam, że w pierwszym dniu tygodnia większość 

uczniów schowała się ze strachu w czterech ścianach i zaryglowała drzwi. Po Wielkim 

Piątku ogarnęło ich przerażenie.  

Od św. Mateusza i św. Marka dowiadujemy się, że już w Wielki Czwartek wszyscy 

oni uciekli w popłochu z Ogrójca. Tej samej nocy św. Piotr zaprzecza, by znał Jezusa. 

Skoro bali się, zanim Jezus został skazany na śmierć, co musieli czuć, gdy widzieli 

Go prowadzonego ulicami Jerozolimy, przybijanego do krzyża i umierającego na nim. 

Ich przywódca został stracony jako zdrajca stanu. 

Ukryli się za zamkniętymi drzwiami po śmierci tego, z którym wiązali wszystkie 

swoje nadzieje  - czy można sobie wyobrazić bardziej wyrazisty obraz lęku? 

Uczniowie nie zauważają - po raz kolejny - że chodzi o Boga Żywego, tego 

samego, który polecił powiedzieć Maryi przy Zwiastowaniu, że  

"dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych". 

Nie widzieli nic poza ścianami zamkniętego pokoju. Nie byli gotowi zaakceptować 

tego, że Bóg jest większy, niż mogą sobie wyobrazić. 

Zapewne jest to wybaczalne. Przecież Jezus naprawdę umarł. A kto mógłby 

przewidzieć, że zmartwychwstanie? A może jednak nie powinniśmy ich tak łatwo 

usprawiedliwiać? 



Jezus zawsze postępował inaczej, niż oczekiwali - uzdrawiając chorych, uciszając 

burzę, wskrzeszając zmarłych - więc być może powinni byli oczekiwać 

nieoczekiwanego. Ale tak się nie stało. 

Często nie potrafimy uwierzyć, że Bóg może mieć dla nas nowe życie. 

Mówimy: Nic się nie zmieni, sprawa jest beznadziejna. I grzęźniemy w tej 

beznadziei, za którą czasem stoi pycha: przekonanie, że wiemy lepiej niż Bóg. 

Jakbyśmy chcieli powiedzieć, że Bóg nie zdoła zmienić tej sytuacji. 

Jakże ciemną i niebezpieczną ścieżką jest rozpacz, o wiele niebezpieczniejszą niż 

śmierć. 

➢ Ilu z nas uważa, że jakaś część ich życia jest martwa?  

➢ Ilu z nas uważa, że niektóre części naszego kraju, naszego świata, naszego 

Kościoła nie mogą powrócić do życia?  

➢ Ilu czuje, że nie ma w nich nadziei na zmianę? 

To właśnie jest moment, by przypomnieć o Zmartwychwstaniu. 

 

Często powracam myślą do obrazu przelęknionych uczniów, ryglujących drzwi. 

Nie zostaliśmy powołani do tego, by spędzić życie w zamknięciu.  

❖ Jesteśmy wezwani do tego, by wyjść z ukrycia i towarzyszyć Marii 

Magdalenie - czasem płacząc, lecz zawsze szukając - aż wreszcie, oślepieni 

brzaskiem Jezusowego nowego życia, zaskoczeni, zachwycimy się                        

i rozradujemy. 

❖ Jesteśmy wezwani do wiary w to, co ona widziała: zmartwychwstał. 

 

* 

Zmartwychwstanie jest przesłaniem niezrównanej nadziei - i niezrównanej radości. 

Radość, ten tak bardzo niedoceniany aspekt chrześcijańskiego życia, nadaje mocy 

nauczaniu Jezusa, jest owocem większości jego cudów i najnaturalniejszą reakcją na 

Zmartwychwstanie. 

 

 

 

 



Zwróćmy uwagę, jak często to słowo - w tej czy innej formie - pojawia się w 

Ewangeliach: 

❖ W tej chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Uwielbiam 

Cię, Ojcze ... 

❖ ... cały tłum radował się z jego wspaniałych czynów. 

❖ Tak też i wy teraz jesteście smutni, ale zobaczę was znowu i wasze serce 

się rozraduje, a waszej radości nikt wam nie odbierze. 

❖ Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. 

❖ ... z radości jeszcze nie wierzyli ... 

❖ Uradowali się więc uczniowie, ujrzawszy Pana. 

 

Najbardziej radosnym dniem w życiu uczniów była Niedziela Zmartwychwstania. 

W kolejnych dwóch rozdziałach przyjrzymy się (stwierdzenie J. Martina - MK) 

jeszcze dwóm wielkanocnym spotkaniom z Chrystusem, które z początku wzbudzają 

wątpliwości, a potem radość. 

Podtrzymując ten radosny nastrój, pozwolę sobie zakończyć ten rozdział jednym z 

bardziej zabawnych zdarzeń, do jakich doszło podczas naszej pielgrzymki. Było to w 

bazylice Grobu Świętego, zwanej również bazyliką Zmartwychwstania. 

* 

Kościół ten jest w prawdzie zamknięty od dwudziestej do czwartej rano, ale 

niekiedy pozwala się pielgrzymom, by pozostali w środku i spędzili tam noc na 

modlitwie.  

Przypadkiem wspomniał nam o tym ojciec Doan  na początku naszego pobytu w 

Instytucie. 

 George nadstawił uszu: 

- Koniecznie muszę tak zrobić -  stwierdził któregoś wieczoru przy kolacji. 

 A ja?  Niekoniecznie. Obawiałem się, że tak jak apostołowie, nie wytrwam na 

czuwaniu. Poza tym obawiałem się, że to doświadczenie mogłoby być dla mnie zbyt 

silne. Nawet kilka minut przed Grobem Chrystusa przytłoczyło mnie. Odmówiłem 

zatem. George wyglądał na rozczarowanego. 

Ten wielki dzień nadszedł pod koniec pielgrzymki. Jedliśmy obiadokolację u 

jezuitów razem z Peterem, amerykański jezuitą, który uczył religioznawstwa na 

Uniwersytecie w Betlejem. Jak wszyscy jezuici, w których to spotykałem, Peter 

świetnie orientował się w lokalnej polityce i bardzo dobrze  znał miasto.  



Choć nasz pobyt w Ziemi Świętej trwał już niemal dwa tygodnie, wciąż byliśmy 

rozbawieni, kiedy w zwykłej rozmowie pojawiały się nazwy miejsc świętych, na 

przykład:  "Koszmarnie się dzisiaj jechało z Betlejem". 

Około siódmej George przeprosił,  że nas opuszcza, ale chce zdążyć do Bazyliki 

przed zamknięciem, 

-  O, to świetny pomysł. Nie będziesz żałował -  powiedział Peter. 

Natychmiast poczułem żal. Co ze mnie za jezuita, skoro rezygnuję z wieczornego 

czuwania przy Grobie Chrystusa. Ale zanim zdążyłem ten żal zarejestrować, było za 

późno -  George, dokończywszy posiłek, wstał od stołu i wyszedł, by spędzić noc na 

mistycznej modlitwie. 

 Nazajutrz wstałem wczesnym rankiem. Wiedziałem na pewno, że w Bazylice 

Grobu Świętego o siódmej trzydzieści franciszkanie odprawiają mszę. Skoro nie 

mogłem spędzić nocy na modlitwie w najświętszym miejscu chrześcijaństwa, mogłem 

przynajmniej mszą rozpocząć tam dzień.  

Idąc na śniadanie zauważyłem, że drzwi do pokoju Georga są zamknięte. Widać 

jeszcze spał -  zrozumiałe, planował przecież wrócić o czwartej. Pochłonąłem na 

śniadanie kanapkę i sok i poszedłem do bazyliki; gdy tam dotarłem, miałem jeszcze 

zapas czasu. 

 Ale mszy nie było. Życzliwy franciszkanin, którego poznałam już wcześniej, 

powiedział mi, że o tej godzinie nie odprawiają. 

 - A tak przy okazji, twój przyjaciel wyszedł dość wcześnie -  dodał. 

 - Naprawdę?  O której? -  spytałem. 

 - Około północy -  odparł. Byłem zaskoczony, więc zapytałem o powód. 

 - Nie mam pojęcia. 

 Zastanawiając się nad tym, co właśnie usłyszałem,  zauważyłem, że kolejka do 

Grobu jest wyjątkowo krótka, dwie lub trzy osoby. 

- Ćśśś -  szepnął ktoś obok -  zaczyna się msza. 

 W naszym kierunku szedł ksiądz ubrany do mszy, niósł kielich i patenę. Wyglądał 

na Francuza, więc po francusku zapytałem, czy mogę z nim koncelebrować. 

 - Ja -   odpowiedział i zaczął mówić coś po niemiecku do stojącej za mną 

zakonnicy. Weszliśmy do Grobu. 

 W tym ciasnym pomieszczeniu, o wymiarach może metr na półtora, niemiecki 

duchowny zaczął odprawiać mszę na kamieniu, który  ucałowałem. Obok niemieckiej 

zakonnicy stała jeszcze jedna, która się przedstawiła; była z Birmy. Msza się zaczęła, 

do Aediculum wcisnęła się jeszcze jedna kobieta.  



Przez kilka poprzednich dni widywałem ją modlącą się na Różańcu w pobliżu 

Grobu. Musiała być albo bardzo święta -  jak Anna,  kobieta, która "we dnie i w 

nocy"  nie rozstawała się ze Świątynią  i która spotkała tam Maryję z Józefem -  albo 

bardzo szalona. Albo jedno i drugie. Być może dlatego, że cały czas stałem ściśnięty 

tuż obok szalonej świętej, która co chwila dźgała mnie w zebra, moja pierwsza i 

jedyna msza w Grobie Pańskim nie była szczególnie wzruszającym doświadczeniem. 

Raz jeszcze pożałowałem, że nie poszedłem z George'em na czuwanie. 

 Po Mszy odwiedziłem na Starym Mieście kilka moich ulubionych miejsc, jakąś 

godzinę spędziłem na modlitwie nad Sadzawką Betesda. Kupiłem też na targu nieco 

upominków. Dla siostrzeńców -  dwunasto i pięciolatka -  kupiłem różnorakie nakrycia 

głowy: jarmułki (zwane też kipami),  które nosi większość żydowskich mężczyzn w 

Jerozolimie,  dalej takije -  barwnie haftowane okrągłe czapki muzułmańskie -  a 

nawet jasnoczerwony fez.  Wiedziałem,  że starszemu się spodoba.   

Dla dziesięcioletniego syna mojego żydowskiego przyjaciela kupiłem gumowe 

opaski na nadgarstek z hebrajskimi napisami, które według zapewnień sklepikarza 

stanowiły modlitwę Szema (“Słuchaj, Izraelu! Pan jest naszym Bogiem, Pan 

Jedyny!”), ale jak się okazało,  były po prostu nazwą sklepu. 

 Gdy spojrzałem na zegarek, była już pora obiadu.  Idąc do jadalni spotkałem 

George' a.  Chciałem dowiedzieć się, jak wyglądała jego nocna modlitwa, i znów 

zacząłem żałować swojej wcześniejszej decyzji. 

- To jak było w nocy? 

 - Nie tak,  jak się spodziewałem -  odparł. 

 - Co się stało? Nie byłeś sam? 

 - Cóż,   sądziłem, że będę -   powiedział. -  Przyszedłem tuż przed ósmą,  akurat 

na uroczyste zamknięcie drzwi.  Dozorca mnie wpuścił. Ale właśnie w chwili, gdy 

zamykał, Bóg wie skąd wpadła grupa chyba ze dwudziestu turystów. Hałasowali 

niemożliwie. Cóż, pomyślałem, bazylika jest duża, na pewno znajdę cichy kącik na 

modlitwę. Poszedłem w stronę Grobu. Oni poszli jednak za mną i zaczęli wyjmować 

aparaty, szeleścić torebkami z jedzeniem, jeszcze głośniej gadać, jeść i nie mieli 

zamiaru się zamknąć! 

 - O czym mówili? 

 - A nie wiem! Ale mieli sobie mnóstwo do powiedzenia. 

 Godzinę czekał, aż turyści przejdą gdzieś dalej, w końcu sam postanowił 

poszukać bardziej zacisznego miejsca.  



Zszedł więc do kaplicy wzniesionej w miejscu,  w którym -   wedle legendy -  św. 

Helena,  matka cesarza Konstantyna, niespodziewanie odkryła pozostałości Drzewa 

Krzyża.  

Kaplica najprawdopodobniej nie pochodzi z czasów Konstantyna, została 

zbudowana w wyrobisku dawnego kamieniołomu 300 lat później. Widziałem ją. 

Idealne miejsce do modlitwy, omija je większość turystów, ciemne, ciche, ustronne. 

George usiadł na drewnianym krzesełku niedaleko ołtarza. 

- Nagle nie wiadomo skąd wyłonił się jakiś ksiądz -  kontynuował 

George.  Powiedział: "Tu nie wolno się modlić". Chyba chodziło o to, że nie 

niewolno  siadać na tych krzesłach. 

 George poszukał innego miejsca.  Wybrał jeden z najbardziej niezwykłych 

ołtarzy, znajdujący się przy oknie z widokiem na zbocze Golgoty. Budowniczy usunęli 

tutaj fragment muru, bo odsłonić kredowo-białe wzgórze, na którym ukrzyżowano 

Jezusa. Wierni mogą patrzeć na nie przez okno. George pomyślał, że turyści są zajęci 

rozmowami, księżom nie będzie przeszkadzał, może zatem modlić się tu przez całą 

noc. Został więc tam i zamknął oczy. 

- Ledwie zacząłem się modlić, przyszło osiem zakonnic z plastikowymi wiadrami. 

Huknęły tymi wiadrami o marmur, wyjęły jakiś spray do szyb, popsikały 

okno,  wyjęły gumowe wycieraczki i zaczęły mieć szyby.  Potwornie głośno. Kłiiik! 

Kłiiik! Kłiiik!  Nie do wiary. 

- Przewrócił oczyma i  wzruszył ramionami.  Więc o dwunastej wyszedłem i 

wróciłem tutaj. Dobrze, żeś nie poszedł. 

 

 Było mi przykro z jego powodu, bo wiązał z tym czuwaniem duże nadzieje.       

Po raz kolejny przypomnieliśmy sobie, że przeżycia duchowe często przychodzą 

nie wtedy, gdy ich oczekujemy, ale gdy się nie spodziewamy.  

Bóg zawsze jest Bogiem niespodzianek. 

- Dziś muszę znaleźć sobie spokojniejsze miejsce na modlitwę. Może jakiś plac 

budowy -  zażartował potem przy obiedzie. 

             

 

                

 

 

 


