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    Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
                           

J 20, 1 - 9,   16 kwietnia  2017 
 

(1) A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty 

od grobu. (2) 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. (3) Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 

grobu. (4) Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra              

i przybył pierwszy do grobu. (5) A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 

jednakże nie wszedł do środka. (6) Nadszedł potem także Szymon Piotr, 

idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna (7) oraz 

chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. (8) Wtedy wszedł do wnętrza także                   

i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. (9) Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że 

On ma powstać z martwych. 

 
 

Ks. dr hab. Michał Bednarz  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

W obliczu prawdy niepojętej 
 

W czasach Jezusa wyrobiska po kamieniołomie na północ od Jerozolimy zasypano 

ziemią. W ten sposób powstał w tym miejscu ogród, o którym wspomina autor Ewangelii 

św. Jana (J 19, 41). Była to prywatna własność Józefa z Arymatei. Właśnie tutaj, w małej 

depresji między wzgórzem Kalwaria na wschodzie a masywem Garebu na zachodzie                     

Krąg Biblijny  nr 32 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 
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i północy, znajdował się grób Jezusa. Leżał on prawie na szczycie wzgórza Gareb, które 

stopniowo wznosi się od Tyropeonu, osiągając wysokość 753 m. 

Badania archeologiczne potwierdziły, że w czasach Jezusa znajdowało się w tej okolicy 

cmentarzysko. Odkryto typowe dla tamtego okresu jaskinie i resztki grobów. Boży Grób był 

grotą wydrążoną w skale, która znajdowała się w pobliżu północnych murów Jerozolimy. 

Jak każdy grób żydowski, tak i ten składa się z dwóch części. Posiada przedsionek, zwany 

dziś Kaplicą Anioła, gdyż w tym miejscu wysłaniec Boga oznajmił pobożnym niewiastom, 

że Jezus zmartwychwstał. Drugą jego część stanowi komora grzebalna, w której składano 

ciało zmarłego.  

Dzisiaj grób Jezusa ma kształt małego budynku mieszczącego się wewnątrz potężnej 

bazyliki, w jego zachodniej części. Znajduje się w centrum wielkiej rotundy, zwanej po 

grecku Anastasis ("Zmartwychwstanie"). Spoczywa pod marmurami pochodzącymi z XIX 

wieku. Ukryty jest więc przed wzrokiem pielgrzymów całego świata, dla których to miejsce 

jest zasadniczym celem bardzo długich niekiedy wędrówek. Przybywają tutaj, aby szukać 

resztek skały z Grobu Bożego i z pietyzmem ucałować to miejsce, nawet jeżeli dzisiaj 

pokrywają je marmury. 

Niewiele wiemy o życiu Marii Magdaleny z okresu przed pójściem za Jezusem. 

Zwana jest Magdaleną, gdyż pochodziła z osady rybackiej Magdala, która leżała na 

zachodnim brzegu jeziora Genezaret, kilka kilometrów na północ od słynnego w tamtej 

okolicy miasta Tyberiada. Łukasz pisze, że Jezus uwolnił ją z opętania: "Opuściło siedem 

złych duchów" (Łk 8, 2). Liczba "siedem" ma znaczenie symboliczne i wskazuje na 

wielką siłę, chodziło więc o ciężkie opętanie. Wraz z innymi kobietami szła za Jezusem                  

i Jego uczniami od Galilei aż do Jerozolimy (Łk 8, 1-3), wspierając ich materialnie                    

i usługując im. 

Tradycja Kościoła utrzymywała, że to Maria Magdalena była bezimienną grzesznicą, 

która w domu faryzeusza Szymona w Betanii umyła nogi Jezusowi i otrzymała 

odpuszczenie grzechów (Mk 14, 3 - 5). Biblia nie potwierdza jednak tego przypuszczenia, 

opętania nie można bowiem utożsamiać z grzechami. 

 

Dla zrozumienia osoby Marii Magdaleny najważniejsze jest prześledzenie tego, co 

robiła w czasie męki i śmierci Jezusa oraz po Jego zmartwychwstaniu. wszyscy ewangeliści 

wspominają, że Maria nie opuściła Mistrza. Dla autora czwartej ewangelii trzy 

sceny są najważniejsze:  

 

 obecność Marii Magdaleny pod krzyżem (J 19, 25),  

 udanie się do grobu Jezusa (J 20, 1 - 2)  

 zjawienie się jej Zmartwychwstałego (J 20, 11 - 18). 
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W chwili aresztowania Jezusa uczniowie, za wyjątkiem Piotra i umiłowanego ucznia, 

opuścili Mistrza. Tymczasem grupa niewiast, z Matką Jezusa na czele, znalazła się u stóp 

krzyża. Ich obecność świadczy o miłości względem Mistrza i o wierności wobec Niego. 

Wśród nich była także Maria Magdalena.  

 

Gdy uczniowie Jezusa ulegli strachowi i zamknęli się  w Wieczerniku, niepewni, co ich 

czeka, wybiła godzina działania dla kobiet. Nie myślały o własnym bezpieczeństwie, o 

żołnierzach strzegących grobu. Według czwartej ewangelii Maria Magdalena udała się  do 

grobu Jezusa. Świadczy to, że po śmierci pozostał dla niej kimś bardzo ważnym. 

 

Przyjmuje się, że fakt pustego grobu przemawia za tym, że On rzeczywiście 

zmartwychwstał. Wprawdzie nikt nie był świadkiem, jak wychodził z grobu, ale 

okoliczność ta da się wytłumaczyć tylko tym, że rzeczywiście zmartwychwstał. Żadna 

ewangelia nie potwierdza jednak takiego założenia. 

 

Gdy - według Łukasza - niewiasty przyszły do grobu i nie znalazły ciała Jezusa "były 

bezradne" (Łk 25, 4). Nie pojawiła się w nich myśl, że On zmartwychwstał. 
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 Kiedy Maria Magdalena ujrzała kamień odsunięty od grobu, wcale nie cieszyła się, 

że Mistrz zmartwychwstał, ale pośpieszyła do apostołów i powiedziała im: "Zabrano Pana 

z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono" (J 20, 2).  

A do Jezusa, którego nie rozpoznał, rzekła: "Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz 

mi, gdzie Go położyłeś, a ja  Go zabiorę" (J 20, 15). Fakt, że grób jest pusty, kazał jej 

przypuszczać, że ktoś zabrał ciało Jezusa. 

 

Piotr "wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 

miejscu" (J 20, 6 - 7). I jego widok pustego grobu nie skłonił do wiary w 

zmartwychwstanie Jezusa. Dziwił się temu, co się stało (Łk 24, 12). 

 

Dwaj uczniowie idący do Emaus też wiedzieli, że grób jest pusty, ale to wcale nie 

podnosiło ich na duchu i nie nasuwało myśli o zmartwychwstaniu Mistrza. Stwierdzili 

bowiem: "Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 

a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły" (Łk 24, 22-23). Potwierdza to dalsza część opisu. 

Łukasz pisze: "Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały" (Łk 24, 24). Nic jednak nie wskazuje, że pusty grób wzbudził w nich 

jakąkolwiek nadzieję.  

Gdy później Jezus zjawił się apostołom, zwrócił się do nich z wyrzutem:                       

"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?" 

(Łk 24, 38). Trzeba jeszcze dodać, że Paweł Apostoł dla potwierdzenia prawdy o 

zmartwychwstaniu Jezusa nie pisze o pustym grobie, a wspomina tylko, że ukazywał się On 

po śmierci pewnym ludziom. 

Nic więc nie wskazuje, że pusty grób skłonił apostołów do przypuszczenia, że Jezus 

zmartwychwstał. Wprawdzie wszyscy czterej ewangeliści wspominają o tym, że najbliżsi 

Jezusa odkryli, iż Jego grób jest pusty, ale bynajmniej nie sugerują, że ten fakt prowadził 

ich do wiary w zmartwychwstanie Pana. Wręcz przeciwnie, zaznaczają, że budził on w nich 

podejrzenia, niepokój, a nawet przerażenie. 
 

Pusty grób stał się jednak bardzo ważnym potwierdzeniem 

zrodzonej na innej drodze wiary w zmartwychwstanie Jezusa. 
 

Gdy anioł oświadczył niewiastom, że On zmartwychwstał, wtedy odniosły jego słowa 

do tego, co zobaczyły. To, co powiedział anioł, i to, czego doświadczyli apostołowie i  inni 

uczniowie Mistrza z Nazaretu, znalazło potwierdzenie w fakcie pustego grobu (por. Łk 

24, 8).  

Można powiedzieć, że jest on negatywnym dowodem zarówno unicestwienia dzieła 

śmierci, jaka dotknęła ciało Jezusa, jak i Jego chwały.  
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Natomiast dowodami pozytywnymi były zjawienia się Jezusa zmartwychwstałego.  

 

 To one sprawiły, iż uczniowie uwierzyli, że ich Mistrz odniósł zwycięstwo 

nad śmiercią i że spełniło się to, co zapowiadał. 
 

Jeżeli uważnie czytamy opowiadania o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, to pewne 

szczegóły mogą się nam wydać zaskakujące. 

Wszyscy ewangeliści zgodnie stwierdzają, że pod krzyżem i przy grobie Jezusa 

nieobecni byli mężczyźni. Uciekli nawet apostołowie, oprócz umiłowanego ucznia.                      

I wszyscy piszą, że w tych miejscach były kobiety. 

 

Podobnie jeśli chodzi o zmartwychwstanie Jezusa. Wprawdzie ewangeliści różnią się w 

szczegółach, ale zgodnie stwierdzają, że pierwszymi osobami, które przyszły do grobu, były 

niewiasty, i że to właśnie one spotkały albo aniołów, albo samego Mistrza. Były to te same 

niewiasty, które razem z Józefem z Arymatei i Nikodemem uczestniczyły w pośpiesznym 

pogrzebie\. A główną bohaterką była Maria Magdalena, która stała się pierwszym 

świadkiem zjawienia się zmartwychwstałego Jezusa.  

 

Można zatem stwierdzić, że to kobiety zaświadczyły o wszystkim:  
 

   jak Jezus umarł 

   gdzie został pochowany 

   kiedy zmartwychwstał 

   jakie były jego pierwsze słowa w stanie uwielbienia, który osiągnął. 

 

 Jakie to ma znaczenie? 

 

Jeżeli opowiadania ewangelistów nie odzwierciedlają historycznej rzeczywistości i 

jeżeli mamy do czynienia ze zmyśleniami, to ich pisarski zamysł byłby zupełnie 

niezrozumiały. I to z dwóch powodów: 

Po pierwsze, kobiety w czasach Jezusa nie mogły występować w roli świadków, więc 

ich świadectwo osłabiało wiarygodność ich przekazu. 

Po drugie, takie ujęcie rzuca cień na apostołów, którzy - z woli Jezusa - byli 

urzędowymi świadkami w pierwotnym Kościele. 

 

Judaizm jest religią mężczyzn. W prawie żydowskim kobieta nie mogła 

występować w roli świadka w żadnej sprawie, w żadnym procesie. W tej sytuacji 

zrozumiałe jest, że pierwszą reakcją Jedenastu na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa było 

niedowierzanie.  
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Gdyby więc relacje ewangelistów nie miały podstaw historycznych, kobiety nigdy nie 

zostałyby do nich włączone, a przynajmniej nie jako zasadniczy świadkowie.  

Jeśli ewangeliści pozwalaliby sobie na zmyślenia, to napisaliby, że to Józef z Arymatei 

czy Nikodem, którzy byli mężami poważanymi w społeczności Izraela, udali się do grobu 

Jezusa i spotkali się ze Zmartwychwstałym. Takie przedstawienie wydarzeń przemawia 

więc za ich autentycznością. 

Prawda o spotkaniu kobiet ze Zmartwychwstałym musiała być kłopotliwa dla 

apostołów. Przecież to właśnie oni byli urzędowymi świadkami zmartwychwstania 

Chrystusa.  

Na przykład Paweł Apostoł, gdy wykazuje, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, 

powołuje się na autorytet Dwunastu, nie wspomina nic o kobietach. "Przekazałem wam 

na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze 

grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, 

i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-5). 

Tymczasem według ewangelicznych przekazów o zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 

najpierw nie swoim uczniom, lecz kobietom - Marii Magdalenie i innym. 

Jak to wyjaśnić, jeśli nie odpowiadałoby to rzeczywistości? 

 

Gdyby opisy o zmartwychwstaniu były zmyśleniami, to ich twórcy napisaliby raczej, że 

to ten, który jest "skałą", jako pierwszy spotkał się ze Zmartwychwstałym. Z tego można 

wyciągnąć następujący wniosek:  

Jezus, nie krępując się uwarunkowaniami społeczno - kulturowymi, świadkami 

decydującego momentu odkupienia, czyli zmartwychwstania, 

uczynił niewiasty. Ich prorockie świadectwo przyniosło owoc, obudziło wiarę 

uczniów. 
 

 

W czwartej ewangelii występuje wiele czasowników związanych z widzeniem. Jego 

obiektem jest osoba Jezusa. Uczniowie i inni, na przykład przywódcy Żydów (choćby 

Nikodem) "widzieli" człowieka Jezusa, który mówił i działał "jawnie" (J 7, 26; 10, 24-25; 

18, 20). Wszyscy widzieli Jego "znaki" (J 11, 47-48; 12, 19). Dał się widzieć w synagogach 

i w świątyni, gdzie Żydzi się zbierali (J 18, 20). Ewangelista podkreśla często, że Jezus 

udawał się do Jerozolimy z okazji świąt (J 2, 13; 5, 1; 7, 10). Dla niego Jerozolima i 

świątynia są znakiem i symbolem, że orędzie Jezusa Chrystusa ma charakter publiczny.  

 

To samo ujawnia się także w Jego śmierci. Jezus nazywa ją "wywyższeniem" Syna 

Człowieczego (J 3, 14; 8, 28; 12; 32). Dwa razy Piłat ogłasza publicznie: "Oto Człowiek" 

(J 19, 5) i "Oto król wasz" (J 19, 14).  
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Arcykapłani i ich słudzy widzieli to wszystko (J 19, 6), a jednak odrzucili Go. Na 

Kalwarii "wielu Żydów" mogło przeczytać napis: "Jezus Nazarejczyk, Król żydowski" (J 

19, 20).  

Jan, mocniej niż inni ewangeliści, podkreśla ten właśnie szczegół. Żołnierze, którzy 

znaleźli się pod krzyżem (J 19, 33), zobaczyli, że Jezus już umarł. Uczeń widział, że z Jego 

boku wypłynęły krew i woda. I dał temu świadectwo (J 19, 34 - 35). Ostatnim zdaniem                 

w opisie śmierci Jezusa jest zapowiedź wizji: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili"                 

(J 19, 37). 

 

Ten wyraźny nacisk na widzenie występuje także w opisie zmartwychwstania. Piotr 

oraz drugi uczeń, który miłował Jezusa, "widzieli" pusty grób, leżące płótna i chustę (J 20, 

6-8). Jezus zjawił się zebranym uczniom i "pokazał im ręce i bok" (J 20, 20). Także 

Tomasz Go "widział" (J 20, 29). Dlatego umiłowany uczeń przekazał świadectwo 

paschalne, które da się sprowadzić do formuły:  
 

"Widziałem/widziałam Pana" (J 20, 18.20.25-28). 

 

Trzeba także zwrócić uwagę na to, z jakim naciskiem ewangelista utożsamia Jezusa z 

Kalwarii z "Panem", którego widzieli uczniowie w dniu Paschy. Odmiennie niż Łukasz, 

który skupia się na realności ciała Zmartwychwstałego (Łk 24, 39), Jan podkreśla 

wspomnianą identyczność. pan był widziany jako umarły na krzyżu i jako żyjący w miejscu, 

gdzie przebywali uczniowie (J 20, 19).  
 

To świadectwo naocznego świadka znajduje się u podstaw wiary. 

 

 (J 19, 35 Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest 

prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. ; 

 20, 29 - 31 Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 

ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  I wiele innych 

znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów.   Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 

Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. ). 
 

"Widzenie" Janowe nie jest jednak widzeniem czysto ludzkim i związanym z tym 

światem. Jest to widzenie, które nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, ale dociera                    

w głąb. Dotyka rzeczywistości ukrytej, która stanowi istotę każdej rzeczy. Chodzi o to, co 

pozwala uchwycić źródło i tajemnicę życia. "Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o 

nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało 

objawione" (1 J 1,2). 
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W Ewangelii św. Jana znajdują się liczne przykłady dogłębnego                            

i przenikliwego spojrzenia.  
 

 Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się do niego Jezusa i rozpoznał w Nim 

"Baranka Bożego, który gładzi grzech świata" (J 1, 29). 

 W chwili chrztu ujrzał "Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął 

na Nim" - Synu Bożym (J 1, 32). 

 

Uczeń, którego Jezus miłował, tym się różni od innych, że odznacza 

się niezwykłą głębią spojrzenia. Jest w stanie przeniknąć samo jądro tajemnicy. 

 

 W scenie przebicia boku "zobaczył" w Jezusie ofiarę całopalną za zbawienie  świata; 

Baranka nowej paschy (J 19, 34-37). 

 Biegnąc w poranek wielkanocny, odkrywa właściwy sens tego, co zobaczył: sens 

odsuniętego kamienia grobowego, braku ciała, płótna i chusty leżących w grobie. 

 "Ujrzał i uwierzył" (J 20, 8) w zmartwychwstałego Pana. 

 Na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego rozpoznał Pana. tego rodzaju zdolność suponuje 

czystość serca, przenikniętego słowem i miłością (J 5, 38.42) oraz światłem z góry 

(por. J 3, 21). 

 

Jest oczywiste, że we wszystkich tych scenach uczeń ów ukazany 

jest wierzącym jako wzór. 

 

 

Aktualizacja 

 

   Co się stało z ciałem Jezusa? 
 

Nigdy się prawdopodobnie tego nie dowiemy, gdyż zmartwychwstanie jest zjawiskiem 

niedostępnym dla ludzkich zmysłów. Zdani na zmysły nie jesteśmy w stanie pojąć, czym 

jest uwielbione ciało Jezusa. Pewni ludzie je widzieli. W tym przypadku można mówić o 

przywileju, który stał się ich udziałem. było to jednak doświadczenie wyjątkowe. Doznali 

go ze względu na misję, jaką mieli pełnić we wspólnocie rodzącego się Kościoła. Pod 

wpływem tego doświadczenia zrodziło się w nich niepodlegające dyskusji przekonanie, że 

Pan żyje. 

Ciało Jezusa uległo przemianie.  

Nie możemy jednak tego wydarzenia rozpatrywać wyłącznie na poziomie dostępnym 

naszym zmysłom. Pamiętajmy, że możliwości stwórcze Boga są nieograniczone.  
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Paweł Apostoł, odpowiadając na pytanie: "A jak zmartwychwstają umarli? W jakim 

ukazują się ciele?" (1 Kor 15, 3) - wyjaśnia:  

"Nie wszystkie ciała są takie same [...] Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz 

inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. (41) Inny jest blask 

słońca, a inny - księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od 

drugiej. (42) Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się 

zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne;(43) sieje się niechwalebne - 

powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; (44) zasiewa się ciało 

zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też 

ciało duchowe." (1 Kor 15, 39 - 44).  

 

Apostoł kończy cały wywód na temat zmartwychwstania ciał podkreśleniem, że "to, co 

zniszczalne", musi przyodziać się w "niezniszczalność, a to, co śmiertelne, [...] w 

nieśmiertelność" ( 1 Kor 15, 53). 
 

W każdym razie nie ograniczajmy nieskończonych możliwości Boga. 

 

Raczej skłońmy się w pokorze przed rzeczywistością, która nas przerasta, ale 

jednocześnie stanowi źródło nadziei. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa budzi w nas 

nadzieję, że bieg naszego życia nie zakończy się w chwili śmierci.  
 

Przyniósł ją ludziom Jezus w chwili, gdy stanął w Betanii przy grobie Łazarza. 

powiedział wtedy do jego siostry, Marty:  

 

 

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 

wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje                     

i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki"    (J 11, 25 - 26). 

 

 

 To zapewnienie Jezusa jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co stało się z 

Nim w trzecim dniu od złożenia do grobu.  

Świadkowie ujęli to krótko:   zmartwychwstał! 

 

Choć prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa budzi w nas nadzieję, to jednak nie 

dowierzamy jej do końca. Wydaje się ona czymś tak wspaniałym, że wprost 

nieprawdopodobnym. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Grzegorz Wielki   
 

 

Mistyczne i historyczne znaczenie Paschy 

 

Fragment Ewangelii, który, bracia, słyszeliście, co do treści historycznej jest bardzo 

jasny, musimy jednak krótko rozważyć jego tajemnice.  

Maria Magdalena przyszła do grobu, gdy był jeszcze mrok. Historycznie czas jest tu 

podany, co się zaś tyczy znaczenia mistycznego, wyraża on [nastrój] ducha szukającej. 

Maria bowiem szukała Stwórcy wszystkiego, którego widziała umarłym co do ciała w 

grobie, a nie znalazłszy Go, sądziła, iż je wykradziono. 
 

 Było jeszcze ciemno w jej duszy, gdy przyszła do grobu.  
 

Pobiegła szybko i przekazała wiadomość uczniom. Z tych najpierw pobiegli ci, których 

miłość była gorętsza, a mianowicie Piotr i Jan. „Biegli obaj razem, lecz Jan wyprzedził 

Piotra i pierwszy przybył do grobu”, ale nie śmiał wejść do niego. Później zaś przybył 

Piotr: „I wszedł”. Co, bracia, ten bieg oznacza? Czy można sądzić, iż ten tak dokładny opis 

ewangeliczny nie ma znaczenia mistycznego? Bynajmniej. Jan nie powiedziałby, że 

przyszedł pierwszy, ale nie wszedł, gdyby w swym lęku nie widział tajemnicy.  

 

Co bowiem Jan oznacza, jeśli nie Synagogę, a co Piotr, jeśli nie Kościół?  

 

Nic dziwnego, że młodszy wyraża Synagogę, a starszy Kościół. Choć bowiem 

Synagoga w oddawaniu czci Bogu jest co do czasu starsza niż Kościół, który powstał z 

pogan, to o ile chodzi o używanie świata, mnóstwo pogan poprzedza Synagogę, jak o tym 

świadczy Paweł, mówiąc: „Nie pierwsze jest duchowe, lecz wprzód zmysłowe”                 

(1 Kor 15, 46). Przez starszego więc Piotra wyrażony jest Kościół z gmin pogańskich 

powstały, młodszy zaś Jan wyraża Synagogę. Obaj biegli razem, albowiem od czasu swego 

powstania aż do końca pogaństwo i Synagoga biegły tąż samą wspólną drogą, chociaż nie z 

tym samym usposobieniem.  

Synagoga pierwsza przyszła do grobu, ale do niego nie weszła, choć bowiem otrzymała 

przykazanie Prawa i słyszała proroctwa o wcieleniu i męce Pana, jednak nie chciała wierzyć 

w Umarłego. Widział bowiem Jan złożone prześcieradło, jednakże nie wszedł. Choć 

bowiem Synagoga z Pisma Świętego znała tajemnice, jednakże odroczyła uwierzenie w 

mękę Pana; Tego, którego przedtem zapowiadała, i to długo, ujrzała obecnego, lecz nie 

chciała Go przyjąć, wzgardziła Jego człowieczeństwem i odmówiła wiary w to, iż Bóg 

przyjął śmiertelne ciało.  
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Czyż to nie znaczy, iż przybiegła, ale u progu stanęła z niczym? „Przyszedł tedy 

Szymon Piotr, idąc za nim, i wszedł do grobowca”, ponieważ później przybyły Kościół, 

powstały z pogan, poznał pośrednika między Bogiem a ludźmi, człowieka Jezusa Chrystusa 

jako umarłego co do ciała i uwierzył, że jest On żyjącym Bogiem. 

 

   św. Grzegorz z Nazjanzu,  

 

Bądźmy uczestnikami Paschy 
 

Bądźmy więc uczestnikami Paschy, teraz wprawdzie jeszcze w sposób figuralny, choć 

wyraźniej niż w Starym Zakonie – gdyż Pascha starotestamentalna, śmiem to powiedzieć, 

jako prefiguracja dzisiejszej figury, była mniej wyraźna – ale wkrótce w sposób 

doskonalszy i czystszy, kiedy Słowo Boże spożywać ją będzie z nami pod nową postacią w 

królestwie Ojca, gdy odsłoni i wyraźnie wyłoży to, co dotychczas tylko w małej mierze 

pokazał. Nigdy bowiem nie przestaje być nowe to, co dzisiaj poznajemy.  

Naszą rzeczą jest poznawać naturę tego posiłku i wytchnienia, podczas gdy do Niego 

należy nauczanie i dzielenie się pokarmem słowa z uczniami. A nauczanie jest pokarmem 

tego, który karmi. Obecnie więc i my stańmy się uczestnikami Zakonu, ale w sposób 

ewangeliczny, nie według figur słowa: w duchu doskonałości, nie według naszkicowanych 

figur; dla wieczności, nie na okres doczesny.  

Ustalmy sobie stolicę nie w ziemskiej Jerozolimie, lecz w niebieskiej ojczyźnie; nie w 

tej, którą teraz zajmują wojska, lecz którą wysławiają aniołowie... Złóżmy Bogu ofiarę 

pochwalną na ołtarzu niebieskim w otoczeniu chórów niebieskich.  

Rozsuńmy pierwszą zasłonę, zbliżmy się do drugiej, zajrzyjmy do miejsca Świętego 

Świętych. Powiem coś większego: siebie samych złóżmy na ofiarę Bogu, a raczej składajmy 

ofiarę codziennie i na każdym kroku. Wszystko przyjmujmy na cześć Słowa, cierpieniami 

naśladujmy Jego cierpienia, krwią uczcijmy krew, wstąpmy ochoczo na krzyż! Słodkie są 

gwoździe, chociaż bardzo ostre.  
 

Albowiem lepiej jest cierpieć z Chrystusem i za Chrystusa, 

niż z innymi używać rozkoszy. 
 

Gdybyś był Szymonem Cyrenejczykiem, poniósłbyś krzyż i towarzyszył 

Mu.  

Gdybyś jak łotr był razem ukrzyżowany, uznałbyś Boga jako człowiek 

doświadczony. Jeżeli On z powodu ciebie i twojego grzechu został zaliczony do 

przestępców, to ty stań się dla Niego czystym wobec prawa.  



12 
 

Uczcij Tego, który dla ciebie zawisł na krzyżu, a sam powieszony – zyskaj coś dla 

własnej nieprawości; kup za śmierć zbawienie; wejdź z Jezusem do raju, abyś poznał, coś 

utracił. Przypatrz się tamtejszej piękności, a łotrowi urągającemu pozwól umrzeć poza 

rajem wraz z jego urąganiem.  

Gdybyś był Józefem z Arymatei, zażądałbyś wydania ciała przez 

krzyżującego; niech twoje będzie narzędzie oczyszczenia świata. 

Gdybyś był Nikodemem, nocnym czcicielem Boga, namaściłbyś Go w grobie 

olejkami. 

Gdybyś był Marią czy drugą Marią, czy Salome, czy Joanną, 

przyszedłbyś płakać do grobu z samego rana. Zobacz odwalony kamień grobowy, może i 

aniołów, i samego Jezusa. Powiedz coś i posłuchaj głosu. Jeżeli usłyszysz: „Nie trzymaj 

Mnie”, stój z daleka, uczcij Słowo, lecz się nie smuć. Wie On, komu się najpierw ukazać. 
 

Święć zmartwychwstanie. 

 

 Pomóż Ewie, która pierwsza upadła, ale też i pierwsza pozdrowiła Chrystusa, i daj 

znać uczniom. 

 Stań się Piotrem czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub biegnij razem, 

odbywając piękny wyścig. A jeśli w biegu zostaniesz wyprzedzony, zapałem 

zwyciężaj, nie pochylaj się, aby zaglądać do grobu, ale wejdź do środka. 

 A gdybyś jak Tomasz nie był w gronie apostołów, którym się Chrystus ukazuje, to 

skoro Go zobaczysz, nie bądź niewiernym;  

  a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, którzy o tym opowiadają; jeżeli zaś i im 

nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ. Jeśli Chrystus zstępuje do piekieł, zstąp z 

Nim.  

 

Poznaj także tajemnice Chrystusa, które się tam dopełniają, mianowicie, w jaki sposób 

takie podwójne zejście mieści się w planie zbawienia i jaki jest sens tego drugiego zejścia: 

czy  pojawienie się Chrystusa zbawi w ogóle wszystkich, czy i tam tylko tych, którzy w 

Niego wierzą. A jeśli wstępuje do nieba, to wstępuj razem z Nim, przyłącz się do aniołów, 

którzy Go odprowadzają lub przyjmują. 
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Nowy człowiek w Chrystusie  
 

Zmartwychwstały niesie radość i pokój 
 

Powszechne odnowienie natury i człowieka, powtórne narodzenie to odwieczna tęsknota i 

nadzieja całej ludzkości. Intuicyjnie każdy z nas pragnie świata pięknego, pod każdym względem 

doskonałego, a przede wszystkim odnowionego. My, chrześcijanie, wierzymy, że to Jezus Chrystus, 

który za nas umarł i zmartwychwstał, daje nowość naszemu życiu.  

Jak ważna jest to prawda, potwierdza św. Paweł Apostoł: „Jeżeli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”                

(1 Kor 15,14).  

To właśnie wydarzenie wielkanocnego poranka i pustego grobu, do którego przygotowujemy 

się corocznie w Wielkim Poście, wnosi nowość w egzystencję ludzi, świata i całej skażonej 

grzechem natury. To Chrystus w swym zbawczym dziele urzeczywistnia prawdę zawartą                          

w Izajaszowym proroctwie: „oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię” (Iz 65,17), 

potwierdzoną w Apokalipsie, w słowach Zasiadającego na tronie: „Oto czynię wszystko nowe” 

(Ap 21,5). 

 

▌ Zrodzeni do nowego życia 

 

 Chrystus jest prawdziwym Bogiem i w pełni nowym Człowiekiem, który odnawia 

wszystko, łączy w sobie stare i nowe dzieje, czyni jednością obie części ludzkości, 

stwarza z dwóch rodzajów ludzi jednego nowego człowieka (Ef 2,14-15).  

 W Nim odkrywamy najgłębszy sens historii i dziejów świata.  

 Zmartwychwstały Pan napełnia nas nowym życiem i swoją mocą, zachęca, aby 

dążyć „do tego, co w górze” (Kol 3,2), aby wejść na drogę zbawienia, a tym samym 

przyjąć godność nowego człowieka.  
 

 

 Pytamy, jak być nowym człowiekiem – podobnie jak Nikodem, który nocą przyszedł do Jezusa 

i usłyszał, że ten, kto chce ujrzeć królestwo Boże, musi narodzić się powtórnie         

(J 3,4). Jak to uczynić, czy powtórnie wejść do łona swej matki? Nie ma takiej konieczności, 

nawet gdyby ta droga okazała się możliwa.  
 

Trzeba narodzić się „z wody i z Ducha” (J 3,5) – odpowiedział Nikodemowi Jezus. 

Nowym człowiekiem jest ten, kto pozostaje w Chrystusie.  
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„Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać” (J 15,4) – mówi Jezus, przywołując obraz 

krzewu winnego. Przyjąwszy „naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu”, mamy „zapuścić  

w Nim korzenie i na Nim dalej się budować” (por. Kol 2,6-7). 
 

Prawda o nowym człowieku wymaga dopełnienia. Jeśli nowy człowiek ma się w nas narodzić, 

musimy otworzyć się i poddać działaniu łaski, czyli przyjąć Ducha Świętego i być włączonym                

w misterium ludu Bożego, jakim jest Kościół.  
 

Kościół jest bowiem „łonem matki”. 
 

W sakramencie chrztu rodzi nowego człowieka poprzez zanurzenie go w śmierci i 

zmartwychwstaniu Chrystusa oraz namaszczenie Duchem Świętym. Odtąd nie żyjemy już dla siebie 

i nie umieramy dla siebie. Żyjemy dla Pana i należymy do Niego (Rz 14,7).  
 

            Staliśmy się nowym człowiekiem w Chrystusie 
 

▌ Człowiek świątynią Ducha 

 

Od momentu chrztu nowy człowiek staje się świątynią Ducha Świętego, zostaje wszczepiony w 

drzewo życia, przyobleczony w Chrystusa i zobowiązany do życia pełnią Misterium Paschalnego. 

Duch Święty otwiera nas na nowe życie w Chrystusie, natomiast nam w udziale przypada to życie 

rozwijać.  

Droga ku temu, co nowe, zaczyna się od zwleczenia z siebie „starego człowieka” z jego 

uczynkami. Odrzucając wszelki występek, złość, gniew, zapalczywość, nieprawość i zadając śmierć 

temu, „co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy               

i chciwości” (Kol 3,5.8), pielgrzymujemy ku Bogu, który nas wzywa do pełni człowieczeństwa w 

Chrystusie.  

Prawo miłości, które jest więzią doskonałości, a właściwie metaprawem, staje się 

podstawową zasadą tego, kto chce zasmakować nowości życia.  

Od momentu Zmartwychwstania prawda o naszej nieprawości nie jest dla nas ostatnim 

słowem. Jesteśmy przeobrażeni w Chrystusie, obleczeni łaską, a właściwie nią nieustannie 

uprzedzani na drodze podążania za Panem.  
 

Zrodzony w Chrystusie nowy człowiek staje się żywą przestrzenią, 

miejscem zamieszkania Ducha Bożego rozlanego w naszych sercach od 

momentu chrztu świętego (Rz 5,5). 

 

▌ Wyzwoleni z mocy grzechu 

 

 Jak wyraża się i manifestuje nowość życia w ludziach prowadzonych mocą Ducha 

Świętego?  
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 Co dzieje się we wnętrzu nowego stworzenia odrodzonego w Chrystusie? 

 

 Homo novus, czyli nowy człowiek żyjący według Ducha, 

 

 jest świadom swojej godności dziecka Bożego i pragnie dać się prowadzić 

Parakletowi.  

 W jego wnętrzu płyną strumienie wody żywej i rozkwita miłość do Zbawiciela.  

 Ten, kto jest dzieckiem Boga, doświadcza nade wszystko głębokiego wyzwolenia – 

nowy człowiek to ktoś obdarzony wolnością.  
 

Dar wolności w Duchu Świętym to łaska wyzwolenia z grzechów i niemocy duchowej. 

Gdy Chrystus pokonał śmierć i grzech, „darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 

dłużny” (Kol 2,13- 14) starodawnej winy i odtąd śmierć – w rozumieniu duchowym – nie 

ma do nas dostępu. Zostaliśmy wyzwoleni z największej tragedii naszej egzystencji, a tym 

samym przywróceni do życia.  

Darowana wolność nie jest zachętą do wejścia na drogę bezmyślnej samowoli czy 

jakiejś duchowej anarchii.  

Wyzwolony przez zmartwychwstałego Pana chce żyć w wolności dziecka 

Bożego, nie poddając się w niewolę grzechu (Rz 6,6). 

  

Mimo skłonności do upadku i powtarzających się odejść, kiedy powraca, za każdym 

razem doświadcza wyzwolenia i umocnienia, jakie daje łaska wyrażona w znaku 

sakramentalnego przebaczenia. Dzień po dniu jest uwalniany od więzów słabości. Jeśli ktoś 

z nas czy osób nam bliskich doświadczył spętania czy wręcz zniewolenia, wie, jak cennym 

darem jest uwolnienie. Uwolnienie to nie tylko usunięcie przez Boga określonych wpływów 

złego ducha na nasze życie. To wydobycie nas ze zranień, uwikłań czy konsekwencji 

działań starego człowieka.  

Uwolnienie dokonuje się najczęściej na drodze stale i systematycznie podejmowanego 

wysiłku twórczej przemiany duchowej i otwierania się na Bożą łaskę. Jego owocem jest 

„uwalniające odcięcie” od całej naszej historii upadków i związanych z nimi duchowych 

zawirowań.  
 

W nowym człowieku, prowadzonym przez Ducha Świętego, zostaje  

przełamana tragedia zniewolenia grzechem . 
 

 Otrzymuje on nową tożsamość dziecka Bożego. A „jeżeli jesteśmy dziećmi, to                    

i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa” (Rz 8,17).  

Dlatego smakując darowaną wolność, z wdzięcznością za dar przybrania za synów 

możemy wołać do Boga   „Abba, Ojcze”!    (Rz 8,15). 
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▌ Radujcie się w Panu ! 

 

Radość, do której zachęca św. Paweł (Flp 4,4), nie jest tożsama ze stanem wesołości                  

i rozbawienia, wywołanym przez żart, komedię czy jakiś telewizyjny program rozrywkowy.  

 

Współcześnie istnieje cały przemysł rozrywkowy wychodzący naprzeciw takim 

oczekiwaniom. O ile sama potrzeba rozrywki i wywołania stanu odprężenia nie jest czymś 

złym, o tyle permanentne ludyczne nastawienie powinno niepokoić. Obserwacja wielu 

trendów współczesności skłania do wysunięcia wniosku, że to, co ma wywołać radość, 

bywa, niestety, bardzo płytkie, a co za tym idzie – także krótkotrwałe.  

Nierzadko śmiech ma wywołać kpina czy szyderstwo z czyjejś słabości, co jest nie do 

zaakceptowania i nie ma nic wspólnego z prawdziwą radością. 

 

 Dzieje nowego człowieka zaczynają się od słów „Raduj się, łaski pełna”                

(por. Łk 1,28), którymi archanioł Gabriel pozdrawia Maryję.  

 

Bóg, który jest Miłością, oznajmia Niepokalanej – nowemu stworzeniu – radosną 

nowinę o wkroczeniu Chrystusa w dzieje ludzkości.  

Słowo Boże w licznych miejscach potwierdza fakt doświadczania uszczęśliwiającej 

radości w momencie objawiania się Boga.  

 

 I tak Elżbieta i skryty pod jej sercem Jan weselą się w Duchu Świętym, rozpoznając             

w Maryi Matkę Pana.  

 „Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” – wyśpiewuje Maryja (Łk 1,39-47). 

 Podobnie jest z odnowionymi w Chrystusie, śpiewającymi pieśń radości za wielkie 

dzieła, które Pan uczynił w ich życiu. 

 

▌ Radość owocem wyzwolenia 
 

Zasadniczy powód do radości wynika z faktu darowania win i wewnętrznego wyzwolenia. 

Podczas gdy stary człowiek trwa w zasmuceniu i towarzyszącym mu przygnębieniu, nowy człowiek 

doznaje radości owocującej pokojem.  
 

 Radosna wieść wyrażona w wielkanocnym „Alleluja” rozjaśnia smutną 

rzeczywistość naszych czasów.  

 Radość doświadczenia daru Wielkiej Nocy powoduje, że nowy człowiek nie daje się 

zepchnąć ponownie w otchłań bojaźni i smutku.  

 Radość, podobnie jak wolność, jest także darem Ducha Świętego.  
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Jak nauczał św. Jan Paweł II:  
 

„Tylko Duch Święty daje głęboką radość, pełną i trwałą, do której tęskni każde 

ludzkie serce. Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku”.  

 

 Radość jest darem trwałym, doświadczanym również w sytuacjach trudnych, 

nierzadko przepełnionych cierpieniem. 

 Głębia Bożej radości pozwala trwać w tym stanie mimo doświadczania bólu, 

trudności, poczucia krzywdy czy odrzucenia. 

 

▌ Misja nowego człowieka 

 

Mówiąc o kondycji nowego człowieka, należy wskazać na jeszcze inne dary, którymi 

Pan obdarza swoje przybrane dzieci. 

 Nowy człowiek żyje miłością, która jest nieustannie rozlewana w jego sercu przez 

Ducha Świętego (Rz 5,5), ukierunkowując go na Boga, który  sam jest Miłością.  

Duch Święty obdarza nas także pokojem, a przecież „do życia w pokoju powołał nas 

Bóg”  (1 Kor 1,3). 

 „Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł” (Flp,4,7), już teraz jest dostępny dla 

tych, którzy porzucili to, co stare, i podążają za Barankiem.  

 

Często uduchowienie kojarzy się nam z zastygnięciem w kontemplacji i bezruchu.  
 

W autentycznym doświadczeniu chrześcijańskim jest inaczej.  

 

Nowy człowiek, bogaty w dary złożone w jego wnętrzu, rozpoznaje talenty               

i aktywnie angażuje się w przemianę świata zarówno w skali makro-, jak                      

i mikrospołeczności. 
 

Jest obecny w świecie polityki, kultury, a także na „nowych areopagach”, szczególnie  

w świecie mediów.  

Powołany, aby być „solą ziemi” i „światłem świata” (Mt 5, 13-14), zabiega o nowy 

kształt tego, co doczesne, przyczyniając się tym samym do budowy królestwa Bożego.  

Zagubienie i smutek, odejście od Boga i wynikająca z tego faktu rozpacz to 

rzeczywistości, które krępują starego człowieka.  

Przyjmując łaskę Pana i żyjąc darami Ducha Świętego (Ga 5,22-23), nowy człowiek 

doświadcza wyswobodzenia ku wolności.  
 

A zatem trwajmy w niej i nie poddawajmy 

się na nowo pod jarzmo niewoli!    (Ga 5,1). 
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 Pusty grób   ("Jezus z Nazarethu", R. Brandstaetter) 

 

Było już jasno, gdy niewiasty, smucąc się i rozpamiętując męczeńską śmierć Rabbiego, zdążały 

pod górę, aby uczcić Jego grób i po raz ostatni uwielbić doczesne szczątki Człowieka, u którego 

boku przez trzy lata kształtowały swoje dusze i spełniały z oddaniem i wiernością służebne posługi. 

Udając się do grobu, miały pierwotnie zamiar prosić kilku apostołów, aby im towarzyszyli w 

żałobnej drodze i usunęli kamień zamykający wejście do jaskini, ale bystra Salonie po namyśle 

wytłumaczyła niewiastom, że nie powinny wystawiać na próbę mężów, w których duch osłabł, a 

przezorność wzięła górę nad rozwagą.  

Czy miały prosić po to, aby im odmówili? Po co ich narażać na jeszcze większy upadek ducha? 

Ci, którzy w obawie o własne bezpieczeństwo uciekli i ukryli się, na pewno nadal przeżywają ten 

sam lęk, a ich nogi są wciąż gotowe do dalszego pierzchania. Zaniechały więc zamiaru i poszły 

same, i idąc kłopotały się, wiedziały bowiem, że same nie zdołają przetoczyć olbrzymiego głazu, 

chociaż przyzwyczajone do prac gospodarskich niejeden dźwigały ciężar, obracały żarna, nosiły 

kosze z owocami i ugniatały bosymi stopami winną latorośl. Usunięcie grobowego kamienia było 

ponad ich siły. Stanęły na szczycie Golgothy. Słońce zalało Jerozolimę potopem jarzącego się 

światła. Trzy krzyże z oliwnego drzewa, które jeszcze wczoraj były narzędziami okrutnej męki, w 

słonecznym blasku dnia traciły swój groźny wyraz i przypominały trzy ptaki o szeroko rozpiętych 

skrzydłach, gotujących się do dalekiego odlotu.  

Na dole miasto wrzało rojnym życiem. Przez Via Romana ciągnęły karawany wielbłądów, 

objuczone towarami, ryczały osły, szli handlarze, rzemieślnicy. Życie toczyło się swoim zwykłym, 

codziennym biegiem. Niewiasty, westchnąwszy nad tą gorzką i nieczułą codziennością i zgiełkiem 

ludzkiego życia, płynącego obojętnie utartą drogą wokół męczeńskiej góry, zeszły w dolinę i pięły 

się po jej przeciwległym zboczu, rozglądając się wokoło w poszukiwaniu ludzi, którzy by pomogli 

im usunąć głaz sprzed jaskini. Było pusto i cicho. Przystanęły. Mimo wielu słusznych zastrzeżeń 

postąpiły nierozważnie, nie prosząc apostołów o pomoc. Cóż mają teraz uczynić? Zawrócić? 

Czekać? Mariamne z Magdali spojrzała ku stokowi, przyłożyła dłoń do czoła, aby osłonić oczy 

przed promieniami słonecznymi i, wskazując wyciągniętym palcem na grób, krzyknęła:  

— Ktoś odwalił kamień!  

Niewiasty spojrzały i krzyknęły:  

— Odwalono kamień!  

Stały obezwładnione przerażającym odkryciem, po czym pobiegły ku grobowi i zdyszane, 

półżywe ze zmęczenia, stanęły przed ciemnym wejściem, obok którego leżał głaz wewnętrzną 

stroną zwrócony ku górze, z czego należałoby wnioskować, że jakaś ogromna moc wysadziła go z 

koleiny i cisnęła o ziemię. Z grobu zionęło chłodem i ciemnością.  
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Pochyliły głowy, zajrzały do środka i ostrożnie, na palcach, jakby się bały, że nieostrożnymi 

ruchami mogą spowodować rumor i obudzić Rabbiego, weszły do przedsionka, i ciasno do siebie 

przytulone, utkwiły spojrzenia szeroko wytrzeszczonych oczu w mroku wypełniającym wnętrze 

grobowca. Był pusty.  

Zdusiły w sobie krzyk. Patrzały na kamienną ławę, na porzucone opaski, chustę, prześcieradło, 

na ściany, na podłogę i znów na kamienną ławę.  

— Grób jest pusty — szepnęła Mariamne z Magdali.  

— Nie ma Go — szepnęła Salome.  

— Co się stało z Jego ciałem? — rzeczowe pytanie Hany podziałało na nie wstrząsająco.  

— Kto je zabrał? — dorzuciła Mariam, matka Jaakowa, i tym pytaniem, które wypływało z 

pytania Hany jak rzeka ze źródła, wprowadziła zamęt do duszy swojej i reszty niewiast.  

— Tak, ktoś je zabrał — zawyrokowała Mariamne z Magdali i... zmrużyła oczy.  

W drżące ze strachu niewiasty uderzył jaskrawy blask, bijący znad kamiennej ławy, płomień o 

olśniewającej bieli i nadzwyczajnej mocy, jeden z tych płomieni, który pali się i nigdy się nie spala, 

i jest zarazem płomieniem i głosem, płonącym i mówiącym.  

Niewiasty padły na twarze i usłyszały Głos, który mówił:  

— Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jeszuy z Nazarethu, Ukrzyżowanego. 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj.  

Niewiasty, mimo zapewnień Głosu, że nie powinny go się bać, zdjęte przewidującym strachem, 

poderwały się z ziemi i uciekły, i biegnąc zboczem w dół, blade i nieprzytomne, zatrzymały się 

dopiero na dnie doliny i tutaj w bezpiecznej odległości od grobu poczęły zastanawiać się nad 

pochodzeniem, treścią i znaczeniem zasłyszanych słów. W zgodnej jednomyślności stwierdziły, że 

był to Głos widzący i natchniony, a ponieważ ton jego był mocny i dźwięczny, utwierdziły się w 

przekonaniu o jego młodzieńczej naturze i nazwały go po prostu młodzieńcem.  

Ale najważniejsze jest to, co powiedział. A powiedział rzecz niesłychaną! Niewiarygodną! 

Wykraczającą poza wszelką ludzką świadomość! Poza wszelkie wyobrażenie! Powiedział, że Rabbi 

żyje! Żyje! Co znaczy, że Rabbi żyje? Jak może żyć człowiek, który został ukrzyżowany i umarł — 

na ich oczach — na krzyżu! Stały osłupiałe, odurzone widzeniem, olśnione i zarazem wątpiące o 

prawdziwości tego, co widziały, i im dłużej zastanawiały się nad nadzwyczajnością zjawiska, tym 

silniej uzmysławiały sobie jego nieprawdopodobieństwo i upewniały się w przekonaniu o 

omylności swoich oczu i uszu, które widziały i słyszały to, czego nie było i co nie zostało 

powiedziane.  
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A jednak widziały i słyszały, i potwierdzały to zgodnym świadectwem swoich ust. Powiedział, 

że Rabbi żyje! Jeżeli żyje, dlaczego się ukrywa? Im więcej stawiały sobie pytań, tym mniej 

odnajdywały odpowiedzi. Każda ich pewność pełna była wątpliwości, a każda wątpliwość 

wypierana była przez pewność. Zagubione w chaosie rozstrząsań i zmiennych sądów, doszły do 

przekonania, że jedynym niewątpliwym faktem jest pusty grób.  

Tę wiadomość postanowiły przekazać apostołom i zataić przed nimi widzenie tajemniczego 

młodzieńca i wypowiedziane przez niego słowa. 

 Mąż jest mężem. Niewiasta jest tylko niewiastą. Świadectwo niewiasty nie jest świadectwem 

pełnowartościowym, dlatego nie może ona zeznawać i świadczyć przed sądem. Niech mężowie 

pójdą do grobu i wszystko sprawdzą, i zaświadczą niezawodnym sprawdzeniem i niezbitym 

zaświadczeniem synów praojca Adama. Skoro Pan stworzył kruchość niewiasty, a moc położył w 

mężach, niechaj oni utwierdzają prawdę. Elohim wiedział, co robi.  

I tak postanowiwszy, szybko udały się do domu Josefa bar Nabuah, lewity.  

 

Mariamne z Magdali przynosi apostołom dobrą wieść  

("Jezus z Nazarethu", R. Brandstaetter) 

Apostołowie i uczniowie wiedzieli już o pustym grobie od Kefasa i Johanana ben Zebadia i 

siedząc teraz w wieczerniku, zmęczeni nurtującymi ich wątpliwościami, pogrążyli się w płonej 

bierności, albowiem wiadomość o zniknięciu Jezusowego ciała jeszcze bardziej pogmatwała ich 

myśli. Wyniki, do których doszli, były nad wyraz żałosne: żył błogosławiony Mąż Boży, Jeszua ben 

Josef, siewca dobrego słowa, cudotwórca, lekarz dusz i ciał, którego Elohim z niewiadomych 

powodów opuścił, o czym sam Rabbi dał głośne świadectwo z wysokości krzyża, a źli ludzie — 

Jaakow ben Halfi z uporem twierdził, że byli to bogacze o zatłuszczonych sercach i kapłani o 

zbutwiałych sumieniach — wydali Go na śmierć ludziom równie złym jak oni, a ci Go ukrzyżowali, 

a potem niewiadome ręce pohańbiły grób, wykradły ciało i ciała nie ma, a Elohim położył ciemność 

nad ich ścieżkami, jak drzewo z ziemi wyrwał ich nadzieję i zapisał ich w poczet mężów 

rozpaczających. 

 Stanęli przed kamiennym murem, którego nie umieli przebić. Ich ociężała bezsilność osiągnęła 

swój szczyt. Poddali się prawom marnej bezcelowości, która drapieżnymi mackami zagarnęła ich w 

posiadanie. Ich życie stało się martwym mrokiem bez twarzy.  

Gdy więc Mariamne z Magdali znienacka wpadła do izby, wołając w gorącym uniesieniu: — 

Rabbi żyje! Widziałam Go! Widziałam żywego w żywym ciele! Mówiłam z Nim! — jej żywiołowy 

wybuch radości przyjęli apostołowie bez wrażenia i uznali go jednomyślnie za objaw wzruszającej i 

wybujałej skłonności do obrazowania, tym kłopotliwszego dla otoczenia, że niesprawdzalnego. 
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Mariamne stała jak wryta, widząc niewzruszoną postawę apostołów, odpowiadających jawnym 

niedowierzaniem na radosną wieść o żyjącym Rabbim i o poselstwie, które jej zlecił.  

Nie pomogły uroczyste zapewnienia i przysięgi, że wszystko, co mówi, jest prawdą wyzbytą 

wszelkiej nieścisłości, że Rabbi nie jest duchem, widmem, cieniem, ale żywym człowiekiem, że 

powtarza dosłownie Jego polecenie, niczego nie dodając i niczego nie ujmując, że opisuje z 

bezbłędną dokładnością Jego zachowanie, Jego ubiór, ruchy Jego rąk i ruchy Jego głowy.  

Wreszcie wyjawiła niedowiarkom, że o świcie ona i niewiasty, które przybyły z nią do 

otwartego i pustego grobu, ujrzały siedzący na kamiennej ławie świetlisty Głos, który je spytał 

pytaniem oznajmującym: — Żyjącego szukacie wśród umarłych? — ale ponieważ nie były pewne, 

czy zjawisko jest rzeczywiste, postanowiły zataić przed apostołami tajemnicze widzenie. Teraz 

jednak, gdy jest pewna swoich oczu, uszu i ust — widziała Rabbiego tak, jak ich teraz widzi, 

słyszała Go tak, jak ich teraz słyszy, mówiła z Nim tak, jak z nimi teraz mówi! — przekazuje im 

jedno i drugie zdarzenie i prosi ich, aby dali wiarę prawdzie, którą im wyjawiła.  

Apostołowie w odpowiedzi wyrazili swoje zdania, jedni zdawkowe, inni lekceważące, a Theom 

Bliźniak wręcz powiedział, że uważa opowiadanie niewiasty za szaleńcze urojenie. Najoględniej i z 

niejaką chwiejnością mówili Kefas i Johanan ben Zebadia. Wszyscy natomiast razem oświadczyli z 

bolesną pewnością, że niezachwianą prawdą jest tylko pusty grób, a pusty grób nie jest żadnym 

dowodem cielesnej obecności żywego Jeszuy ben Josef wśród ludzi żyjących prawdziwym życiem.  

To powiedziawszy, zaczęli zastanawiać się, co mają z sobą obecnie począć, czy mają rozbiec 

się po kraju, ukryć się i trwać w ukryciu do czasu, aż minie nienawiść Kajafy, kapłanów, 

saduceuszów, faryzeuszów i głucho będzie o Rabbim i o nich, czy może powinni powrócić do 

domów, do rodzin, do rodziców, do żon i dzieci i rozpocząć pracę w swoich zawodach, które 

porzucili dla Jeszuy. Wszyscy uważali, że czekanie bez celu w Jerozolimie pełnej wrogich 

kapłanów, na pewno knujących w tajemnicy spisek przeciw apostołom i uczniom błogosławionego 

Męża, jest lekkomyślną niedorzecznością. Wymieniali zdania, określali swoje stanowiska, omawiali 

położenie i możliwości na przyszłość, krzyżowały się oceny w miarę bystre i sprawne z nad wyraz 

niezręcznymi i nieporadnymi, a wszystkich ogarnęło kłótliwe i smutne ożywienie, tak znamienne 

dla ludzi pozbawionych nagle przyszłości i zastanawiających się nad sposobami jej odbudowy. 

Wreszcie przemówił Halfi z Emaus, a przemawiając tak mówił:  

— Cóż po mnie tutaj wśród was, skoro Jeszua ben Josef umarł i nie ma Go, a wraz z Nim 

umarła nadzieja naszego ludu? Myśmy się spodziewali, że Rabbi będzie jak cyprys wiecznie 

zielony, że będzie Goelem, Odkupicielem Izraela. I cóż pozostało z naszej nadziei? Pusty grób... 

Nic tutaj po mnie wśród was... Wracam do Emaus, do mojego domu... Pokój wam i temu 

gościnnemu domowi.  

To powiedziawszy, zarzucił na plecy sakwę podróżną, przestąpił próg izby, ucałował mezuzę 

przybitą do drzwi i wyszedł, a za nim wyszedł jego towarzysz i razem opuścili miasto, kierując się 

przez Góry Judejskie na zachód.  
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Theom Bliźniak ujął rękami głowę i szeptał słowa ze świętej Księgi Hioba, ich brata w 

rozpaczy i poniżeniu: „Jak skała obsuwająca się ze swojego miejsca, jak kamień 

wydrążony wodą, która podmywa ziemię, tak zabijasz nadzieję człowieka, obalasz go 

na wieczność... ”  

Mariamne — przez cały czas uważnie słuchała wywodów apostołów i uczniów zatroskanych o 

swą przyszłość — usiadła na ziemi, na podwiniętych nogach, poczęła się kołysać i śpiewnym 

głosem zmawiała żałobne kinoth o osaczonych synach Izraela, których Pan napełnił jadem i 

piołunem, opasał murem rozpaczy, pomieszał ich ścieżki, głazami zagrodził drogi i noc im dał za 

mieszkanie jak umarłym. Śpiewając i kołysząc się, rozdrapywała paznokciami zlane łzami policzki, 

wyrywała włosy z głowy i wyrzucała je za siebie, a jej lament rósł, potężniał, huczał, pogrzebowy 

lament o niewiernych mężach, których serca są chore, oczy zaćmione, a wnętrzności strawione 

ogniem niedowiarstwa.  

Apostołowie współczując bolejącej niewieście pytali:  

— Za kogo ona zmawia kinoth?  

— Przed chwilą była pełna radości, a teraz czyni pokutę?  

— Na pewno rozpacza nad śmiercią Rabbiego...  

— Nieprawda! — krzyknęła Mariamne. — Nieprawda! Rabbi żyje! Żyje! Żyje! Nie nad Nim 

płaczę, bo jakże płakać mam nad żyjącym! — pochyliła się i zgarnąwszy w dłonie pył z glinianej 

polepy posypywała nim głowę i nacierała pokrwawione policzki. — Nad wami płaczę! Nad waszą 

śmiercią płaczę! Boście wyzionęli ostatni oddech i jesteście podobni do leniwych cieni, snujących 

się po szeolu! Płaczę nad śmiercią waszych serc, nad śmiercią waszych oczu i uszu, nad śmiercią 

waszej przeszłości, nad śmiercią waszej wierności, nad śmiercią waszych słów i przysiąg, i 

przyrzeczeń! Jitgadal, wejitkadasz szeme raba!  

Poderwali się z ziemi i zlani potem stali podobni do martwych słupów soli. Nikt z mężów 

Izraela nie słyszał za swojego życia zmawianej za niego modlitwy pogrzebowej, a na domiar złego 

przez niewiastę! Zatkali palcami uszy.  

Mimo to z obłoku glinianego pyłu wzbijanego rękami zawodzącej niewiasty wdzierał się do ich 

serc jej rozpaczliwy jęk: — Nad wami płaczę... Nad waszą śmiercią płaczę...  

 


