
Mk 16, 15 - 18 

 

(15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!  

(16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.  

(17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  

(18) węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 

chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. 

 

 

 

Ostatni rozkaz - (Mk  16, 15 - 18) 

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

 

 

Zakończenie Ewangelii św. Marka jest bardzo specyficzne. Przede wszystkim zastanawia 

fakt, że teksty dotyczące zmartwychwstania są w niej niezwykle lapidarne, dużo krótsze niż 

u innych ewangelistów. 

Co więcej, wśród uczonych panuje dziś przekonanie, że pierwotnie kończyła się ona 

opisem pustego grobu (Mk 16,1-8), natomiast fragment Mk 16,9-20 został dopisany 

później, brak go bowiem w ważnych starożytnych kodeksach: watykańskim i synaidzkim, a 

także w wielu starożytnych tłumaczeniach (syryjskich, ormiańskich, gruzińskich, 

koptyjskich). Fragmentu tego nie zna również wielu Ojców Kościoła i pisarzy 

wczesnochrześcijańskich (np. Euzebiusz, św. Hieronim). 

Trzeba też zauważyć, że fragment Mk 16,9-20 nie stanowi naturalnej kontynuacji 

perykopy go poprzedzającej. Wcześniej bowiem zostało przytoczone polecenie, jakie anioł 

skierował do niewiast, tymczasem w Mk 16,9-20 już się o nim nie wspomina. 

Maria Magdalena  w Mk 16,9 jest przedstawiona tak, jakby wcześniej o niej nie było 

wcale mowy. 



Ukazania się Zmartwychwstałego wyliczone w  Mk 16,9-20 nie pozostają w żadnym 

związku z zapowiedziami w Mk 14,28 i Mk 16,7, chrystofanie te bowiem miały miejsce                    

w Judei, a nie w Galilei. 

Niebagatelną kwestią jest również fakt, że Mateusz i Łukasz, którzy zazwyczaj bazują na 

tekście Marka, odchodzą od niego we fragmencie Mk 16,9-20. 

To wszystko skłania do przekonania, że fragment Mk 16,9-20, choć oczywiście 

kanoniczny, czyli natchniony, nie wyszedł bezpośrednio spod pióra Marka. 

Obecne zakończenie jest najprawdopodobniej dziełem któregoś z apostołów lub uczniów 

Chrystusa. Autorowi tego zakończenia chodziło o stworzenie pewnej syntezy opisów 

chrystofanii przekazanych przez innych ewangelistów
1
. 

 Wciąż jednak pozostaje pytanie: dlaczego odbiorca Ewangelii św. Marka 

dostaje tak krótkie pouczenie o zmartwychwstaniu? 

Aby odpowiedzieć na nie, musimy zwrócić uwagę na kilka spraw
2
.  

 Najpierw na to, że choć Markowa relacja o zmartwychwstaniu (Mk 16,1-8) 

jest krótka, to przedstawia najważniejsze fakty i wydobywa podstawowe 

orędzie. 

1. Pierwszy jego element zawarty jest w wezwaniu anioła: "Nie bójcie się!" (Mk 16,6). 

Można powiedzieć, że streszcza on wszystkie wcześniejsze Jezusowe upomnienia                       

i prowadzi je do punktu ostatecznego. Trzeba ostatecznie porzucić wszelki lęk. 

2. Dalej następuje drugi element orędzia: "Szukacie Jezusa z Nazaretu, 

ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu" (Mk 16,6). Tak więc ukrzyżowanie nie jest 

ostatecznym stanem Jezusa i nie powinny na tym kończyć się wasze myśli o Nim.              

To stan przejściowy w drodze do pełnego życia. Jezus teraz żyje, jest obecny wśród 

nas w nowy sposób. 

3. Jest też trzeci element orędzia: "Idzie przed wami do Galilei" (Mk 16,7). Z tym 

elementem mamy taki egzegetyczny problem, że  - jak zauważyliśmy już wyżej - te 

słowa Jezusa u Marka zdają się nie spełniać, gdyż Zmartwychwstały ukazał się 

uczniom w Judei. Co jednak oznacza tutaj Galilea jako miejsce spotkania z Panem? 

Przecież akcja Ewangelii św. Marka toczy się przeważnie w Galilei. 

I właśnie w Galilei zmartwychwstały Jezus ukazuje się po raz pierwszy uczniom i będzie 

się jeszcze ukazywał później. Galilea to miejsce, gdzie uczniowie znajdą żywą obecność 

tego samego Pana, którego tam poznali. To miejsce, w którym Jezus objawi się im 

widzialnie i odbuduje wspólnotę, zgodnie z tym, co zapowiedział przed męką (Mk 14,27).  

                                                           
1
 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, red. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, t.1, Poznań - 

Kraków 1999, s.257 
2
 Zob. C.M. Martini, Być z Jezusem. Medytacje nad Ewangelią św. Marka, Kraków 1997, s.95-99 



W Galilei zostanie odbudowana wspólnota Dwunastu. Tak więc Galilea po 

zmartwychwstaniu jest po prostu symbolem miejsca, gdzie uczniowie spotkają 

Zmartwychwstałego, bez względu na to, gdzie to spotkanie miałoby się w sensie 

dosłownym dokonać. 

 Drugim powodem, dlaczego Marek tak mało mówi o zmartwychwstaniu, jest 

to, iż dla czytelników jego ewangelii jest oczywiste, że od początku jest ona 

opowieścią o zmartwychwstałym, żywym Jezusie 

Zaczyna się ona od słów: "Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym" 

(Mk 1,1). Cała działalność Jezusa zostaje przedstawiona w Ewangelii św. Marka jako 

obecność wśród nas Syna Bożego, którego nie może pokonać śmierć, i jako obecność Syna, 

w którym Ojciec ma upodobanie, a więc Tego, który żyje. 

Przy okazji tego tematu można też zauważyć, że Marek do opisu przeszłości w swojej 

ewangelii używa czasu teraźniejszego. Bardzo chętnie się tą formą posługuje: Jezus idzie, 

przechodzi, woła, mówi (Biblia Tysiąclecia nie oddaje w tłumaczeniu tej specyfiki 

gramatycznej). 

Wydaje się, że drugi ewangelista wybrał taki tok narracji, aby przedstawić                

Jezusa, który właśnie dziś żyje, głosi, woła, zaprasza czy gani. 

Tak ukazuje Zmartwychwstałego, który żyje w swoim Kościele. Dlatego też nie miał 

powodu, aby rozbudowywać opowiadanie o spotkaniach uczniów z Mistrzem po 

zmartwychwstaniu, jak to uczynił choćby Łukasz (Łk 24).  

Dlatego Marek, w interesującej nas perykopie (Mk 16,12-18) pisze krótko: "Potem 

ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi" (Mk 16,12).  

Myśli tutaj najpewniej o dwóch uczniach zdążających do Emaus, który to epizod jest 

obszernie zrelacjonowany przez Łukasza. Marek w jednym zdaniu zamknął to, co 

Łukaszowi zajęło aż 22 wersety. 

W relacji Marka na pierwszy plan wybija się motyw niewiary uczniów.  

 Najpierw jest powiedziane, że uczniowie nie dali wiary świadectwu Marii 

Magdaleny (Mk 16,11), później zaś, że nie przyjęli świadectwa dwóch uczniów: 

"Lecz im też nie uwierzyli" (Mk 16,12). 

 Gdy natomiast apostołowie spotkali się ze Zmartwychwstałym, wtedy On 

"wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 

zmartwychwstałego" (Mk 16,14). 



Mimo tego negatywnego akcentu trzeba założyć, że intencja ewangelisty jest pozytywna. 

W ten sposób wzywa on do najważniejszego: do uwierzenia, że Jezus rzeczywiście 

zmartwychwstał. 

Przed odejściem do nieba Chrystus Pan polecił apostołom kontynuowanie Jego dzieła na 

ziemi. Jeżeli miał On coś do zarzucenia swoim uczniom, to najczęściej chodziło Mu                       

o małoduszność i brak wiary. 

Niewiara po zmartwychwstaniu przejawia się w odrzuceniu świadectwa tych, którzy 

widzieli, że Jezus zmartwychwstał. Tak więc już z tej pierwszej katechezy w najstarszej 

ewangelii wynika, że Chrystusowi szczególnie zależy na tym, aby ludzie uwierzyli w Jego 

zmartwychwstanie. W nauczaniu Pawła Apostoła będzie to zasadniczy wymóg (np. 1 Kor 

15). 

Na podstawie relacji Jana możemy przypuszczać, że w czasie tego pierwszego spotkania 

w Wieczerniku nie było Tomasza. Tak więc wzmianka o Jedenastu przy stole (Mk 16,14) 

jest nieprecyzyjna.  

Autor nie przywiązuje jednak wielkiej wagi do szczegółów. Nie podaje przecież 

dokładnego czasu i miejsca spotkania, w odróżnieniu od innych ewangelistów. 

Możemy też sądzić, że termin "Jedenastu" był dla Marka terminem technicznym, który 

wskazywał na grono apostołów przed wyborem następcy Judasza. Ewangeliście chodzi 

przede wszystkim o pokazanie postawy apostołów wobec prawdy o zmartwychwstaniu. 

W kontekście tego spotkania padają Jezusowe słowa, które określamy mianem "nakazu 

misyjnego".  

Warto zwrócić uwagę, że w Ewangelii św. Mateusza nakaz misyjny ma inny kontekst.                 

U Mateusza Jezus sformułował go w Galilei, a uczniowie byli zgromadzeni "na górze"                        

(Mt 28,16-20), co nadało temu wydarzeniu bardziej uroczysty charakter. Sam Zbawiciel 

podkreślił swą Bożą moc. 

U Marka uroczysty kontekst nie jest tak wyeksponowany. Z jego relacji odnosimy 

wrażenie, że nakaz padł niemal "przy okazji" spotkania w Wieczerniku. Słowa Jezusa i tutaj 

jednak mają bardzo mocną wymowę, odnosząc się do czasu po Jego wniebowstąpieniu. 

Wezwanie jest klarowne: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu!" (Mk 16,15). Zwraca tutaj uwagę zwrot: "wszelkiemu stworzeniu".  

Mateusz mówi natomiast o "wszystkich narodach", czyli o poganach. Zwrot "wszelkie 

stworzenie" w pierwszym rzędzie oznacza człowieka, ale w pewnym sensie obejmuje też 

wszystko, co stworzone, a więc i stworzenia nierozumne. 



Wypowiedź Pawła Apostoła z Rz 8,19-21 jest może najlepszym komentarzem do tego 

tekstu Marka. Apostoł Narodów pisze: "Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia 

się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, 

ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie 

wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych". 

Z listu Pawła wynika, że na wszystkim co stworzone jest piętno grzechu pierworodnego. 

Tak więc całe stworzenie uczestniczy na swój sposób w odkupieniu człowieka. 

Efekt głoszenia słowa - mówi Jezus - może być dwojaki. Albo ktoś uwierzy i będzie 

zbawiony, albo nie uwierzy i będzie potępiony. Tak więc słuchacze nauczania apostołów 

zostali podzieleni na dwie kategorie: wierzących i niewierzących. Nie ma miejsca na 

stanowisko pośrednie. 

Pierwszym natomiast praktycznym następstwem wiary jest przyjęcie chrztu. Wiara w 

Jezusa nie jest zaś teorią, ale rzeczywistością, która niesie wielką moc. Dzięki Bożej mocy 

apostołowie będą mogli wyrzucać złe duchy, mówić nowymi językami, brać węże do rąk 

(por. Dz 28,3-6), nie zaszkodzi im trucizna. 

Z jednej strony chodzi tu o pewne przykłady przejawów Bożej mocy towarzyszącej 

głoszeniu Ewangelii, z drugiej zaś o pewne formy nagrody czekającej na tych, którzy 

uwierzą i przyjmą chrzest. 

 

1.      Aby uwierzyć, trzeba spotkać Zmartwychwstałego, który jest żyjącym Bogiem. 

Tego doświadczyli apostołowie. Choć początkowo nie dawali wiary świadkom, to 

spotkanie z żywym Jezusem wszystko zmieniło. Stali się zdolni do wyruszenia na cały 

świat z Dobrą Nowiną z towarzyszeniem Bożych znaków ją potwierdzających. Posłani 

przez Jezusa głosili Ewangelię i wzywali do nawrócenia i chrztu.  

     Doświadczenie obecności Boga w życiu nigdy nie jest prezentem dla nas 

samych, ale zawsze darem, którym powinniśmy się dzielić. 

 

2. Często bywamy nieprzekonującymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa. W naszym 

życiu nie odbija się blask Jego osoby. Świadkami możemy być wtedy, gdy jesteśmy 

z Jezusem zjednoczeni miłością i łaską. Wówczas może przez nas działać.                  

Inaczej jesteśmy nieużytecznymi narzędziami i choćbyśmy się nie oszczędzali, to nie 

przyczynimy się do nawrócenia serc.  

      Tylko Duch Święty może tego dokonać, ale musimy być nim napełnieni. 

 

 

 

 



 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”   (Mk 16, 15) 

 

Bóg zechciał przez swojego Syna wysłać apostołów jako założycieli naszej rodziny na cały 

świat, aby stworzenie rodzaju ludzkiego poznało Założyciela, a jeśliby wybrało pójście za 

Nim, niech ma Go za Boga i w swoich prośbach nazywa już Ojcem. 

 Jego opatrzność pośpieszyła czy już spieszy nie tylko wobec poszczególnych osób, lecz 

także wobec całych miast i społeczeństw, których zniszczenie opiewał głosami proroków, 

nawet także wobec całego świata, któremu los, plagi, zniszczenie i kary ustalił z powodu 

braku wiary  (Nowacjan, „O Trójcy” 8, 42-43, tłum. G. Jaśkiewicz"). 

*** 

Nakaz skierowany do apostołów, aby byli Jego świadkami w Jeruzalem, w całej Judei                   

i Samarii i aż po krańce ziemi, nie był skierowany tylko do nich samych, do których został 

wtedy wypowiedziany, tak jakby to trudne zadanie zostało powierzone tylko im. Podobnie 

przecież zdawał się przemawiać tylko do samych apostołów, mówiąc: "Oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni aż do skończenia świata". 

Któż jednak wątpiłby, że ta obietnica dotyczy całego Kościoła powszechnego, który będzie 

trwał aż do skończenia świata, podczas gdy jedni jego członkowie będą umierać, a inni się 

rodzić  (św. Augustyn, „Listy” 199, tłum. za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

*** 

Przekazuje im: "Idźcie na cały świat". W głoszeniu wiary dokonuje się pewnego rodzaju 

transakcji, gdy słuchającym daje się słowo, a pozyskuje się od nich wiarę. Dokonują 

pewnego rodzaju transakcji ci, którzy udzielają nauki, a w zamian otrzymują od ludzi wiarę. 

Przekazują im wiarę i natychmiast w zamian otrzymują ich święte życie  (św. Grzegorz 

Wielki , „Moralia” 33,17, tłum. A. Wilczyński"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Tym, którzy uwierzą, znaki towarzyszyć będą”    (Mk 16, 17) 

 

Czyż dlatego, moi bracia, nie macie wiary, że takich znaków nie czynicie? Były one 

konieczne w początkach Kościoła. Aby bowiem wzrastała liczba wiernych, cudami musiała 

być żywiona. I my, gdy drzewka sadzimy, tak długo je podlewamy, aż ujrzymy, iż już w ziemi 

umocniły się, a skoro zakorzenią się, przestajemy je podlewać [...]. 

Przez owe zewnętrzne znaki od tych, którzy je czynią, życia otrzymać nie możemy. Owe 

bowiem cuda okazane co do ciała wykazują się czasem dowodem świętości, ale jej nie dają 

(św. Grzegorz Wielki, „Homilie” 29,4, tłum. W. Szołdrski"). 

*** 

Oto Bóg ustanowił apostołów, proroków i nauczycieli, dając im łaskę uzdrawiania, która 

została wcześniej udzielona przez Ducha Świętego, a także dary języków. Jednak nie wszyscy 

apostołowie, prorocy, nauczyciele i w ogóle nie wszyscy wierzący otrzymali łaskę 

uzdrawiania albo mówienia językami. Wszystkie bowiem dary Boże nie mogą istnieć                         

w jednym człowieku. Każdy, według własnej zdolności, otrzymuje to, czego pragnie i na co 

zasługuje  (św. Ambroży, „O Duchu Świętym” 2,13.151, tłum. Za: "Ojcowie Kościoła 

komentują Biblię""). 

*** 

W tych znakach i cudach jest coś, nad czym powinniśmy się głębiej zastanowić. Codziennie 

bowiem Kościół święty to czyni duchowo, co wtedy przez apostołów czynił cieleśnie.                    

Gdy bowiem jego kapłani przez łaskę egzorcyzmu wkładają ręce na wiernych i nie dozwalają, 

aby złe duchy mieszkały w ich sercach, czyż nie "wypędzają szatana"? A czyż wierni, którzy 

już porzucili światowe mowy wcześniejszego życia i głoszą święte tajemnice, opowiadając, ile 

mogą, chwałę i potęgę Stwórcy, czyż nie "mówią nowymi językami"? Gdy dobrymi zachętami 

złość z cudzych serc usuwają, czyż nie "biorą węża do ręki"? A gdy słyszą zgubne namowy, a 

jednak do złych czynów nie dają się pociągnąć, czyż nie "piją czegoś śmiertelnego, ale 

szkodzić im to nie będzie"? Ci, którzy, widząc, że ich bliźni słabną w czynieniu dobra, z całą 

siłą spieszą nam z pomocą i przykładem swego postępowania ich umacniają, choć sami                  

w dobrem się chwieją, czyż nie "wkładają na nich ręce, aby wyzdrowieli"? Te zaś cuda o tyle 

są większe, że są duchowe; o tyle są większe, że przez nie nie ciała, ale dusze zostają 

wskrzeszone. Te więc znaki, o ile chcecie, czyńcie z pomocą Boga  (św. Grzegorz Wielki, 

„Homilie” 29,4, tłum. W. Szołdrski"). 
 

 

 

 



nr 16 – 1993 

"Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15) 

Ostatnie polecenie Jezusa może wywołać w naszych sercach krańcowo różne reakcje – 

od wzbudzenia nowego zapału do uczucia wielkiego niepokoju wynikającego                                

z uzmysłowienia sobie swej niezdolności do wypełnienia nakazu Chrystusa.  

Ci, którzy pierwsi usłyszeli te słowa Jezusa, mogli z lęku i obaw nie podjąć się tego 

zadania, gdyby zabrakło im umocnienia związanego z pojawieniem się zmartwychwstałego 

Pana pośród nich. On prawdziwie zmartwychwstał: śmierć nie ma już nad Nim władzy.  

Na ich oczach wypełniła się obietnica nowego życia – poszli za Nim, pokochali Go, 

zaufali Mu i byli Mu posłuszni. W swym posłuszeństwie byli związani z Jezusem tą sama 

miłością, która łączyła Ojca z Synem i Syna z Ojcem. 

Pierwsi uczniowie oddali się Jezusowi do dyspozycji, pomimo, że słusznie „wyrzucał 

im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego”   

(Mk 16,14).  

Posłuszni Jego poleceniu oczekiwali w Jerozolimie obietnicy Ojca. „Gdy Duch Święty 

zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie                        

i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). 

 Jako uczniowie Jezusa również my jesteśmy wezwani do pójścia na cały 

świat i głoszenia Ewangelii.  

I my oddajemy się do dyspozycji Jezusa, wiedząc, że On jest naszym Zbawicielem, 

przyjacielem i Panem, i będąc świadkami tego, że On zdobył nas dla siebie przez przelanie 

swojej krwi. Mamy Jego zapewnienie, że On sam będzie nami kierował i nas prowadził, 

dlatego nie musimy się niczego bać, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się 

znajdziemy. Jezus wzywa nas, abyśmy głosili Jego miłość i zbawienie.  

Musimy tylko uciekać się do Jezusa i w nim szukać pomocy, pamiętając o Jego słowach: 

„Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a także wierzyć w Jego 

obecność działającą w nas i przez nas. 

„Jezu, dodaj mi odwagi, bym umiał być posłuszny Twemu poleceniu głoszenia 

Dobrej Nowiny całemu światu. Wlej w me serce przeświadczenie o Twojej obecności. 

Napełnij mnie słowami nowego życia, aby radość i moc Twego orędzia mogły udzielać 

się ludziom żyjącym wokół mnie.” 

 

 



38 – 1995 

  "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15) 

 Ten rozkaz, dany uczniom przez Jezusa, przypomina polecenie, jakie Bóg dał Adamowi 

i Ewie, gdy im błogosławił: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię    

i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). 

 Polecenia te są do siebie podobne, ale otrzymujący je znajdują się w całkiem 

odmiennych okolicznościach. Adam i Ewa przyjmują Boże polecenie zaraz po stworzeniu 

świata, zanim zapanował w nim grzech.  

 Rozkaz Jezusa skierowany jest do ludzi już po przełomowym wydarzeniu Jego śmierci                 

i zmartwychwstania. Jest to słowo dla tych, którzy słuchają Jezusa, wierzą w Niego                         

i których serca przemieniają się dzięki łasce. Polecenie Jezusa przeznaczone jest dla tych, 

którzy otrzymali nowe życie i zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. 

 Dzięki mocy Ducha ludzie zostali uzdolnieni do okazywania posłuszeństwa Bogu Ojcu – 

do tego, by idąc w mocy Ojca, Syna i Ducha Świętego, przynosić dobre owoce. Bóg raduje 

się z ich postawy: ”Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie                     

i staniecie się moimi uczniami” (J 15,8). 

Sercem głoszenia Ewangelii musi być nasze osobiste, wewnętrzne oddanie się 

Chrystusowi. 

Papież Jan Paweł II w 1992 roku tak to ujął, zwracając się do biskupów Lombardii: 

 „Rzeczą niezbędną dla nowej ewangelizacji jest przejście od wiary opartej na 

tradycjach – nawet tych dobrych – do osobistego, oświeconego, pełnego przekonania 

świadectwa”.  

Bez tego wewnętrznego przekonania – o którym mówi papież – nasze próby głoszenia 

Dobrej Nowiny są pozbawione mocy i wiarygodności. Opieramy się na zapamiętanych 

faktach, zamiast na żywym doświadczeniu, łatwo się zniechęcamy, krępuje nas nieśmiałość.  

Natomiast człowiek, który jest nowym stworzeniem – który zna z doświadczenia miłość 

Jezusa i w którym wzrasta ziarno wiary zasiane na chrzcie świętym – jest świadkiem 

wiarygodnym. Wie on, że obietnice Boga są prawdziwe i świadczy o tym własnym 

życiem. Bóg podtrzymuje go, a on każdego dnia stara się żyć z Nim w jedności. 

„Panie Jezu, wezwałeś nas, abyśmy szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę                  

o Twoim zbawieniu. Uczyń mnie odbiciem Twego światła i miłości, życiodajnym 

zakwasem, który przemienia świat; daj mi odwagę głoszenia z miłością Twojej 

prawdy.” 



38 – 1995 

 "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15). 

 Te słowa, wypowiedziane przez Chrystusa do Apostołów, stanowią równocześnie temat 

przewodni Ewangelii według św. Marka. Są one wiecznie aktualnym rozkazem 

skierowanym do wszystkich członków Ciała Chrystusa, by nieść Dobra Nowinę                                 

o królestwie Bożym cierpiącemu światu. 

Zakładając, że wszystkie wzmianki o Marku w Nowym Testamencie odnoszą się do tej 

samej osoby, możemy przyjąć, że wychowywał się on w Jerozolimie i był kuzynem 

Barnaby. Jego matka, Maria, przyjęła Apostołów w swoim domu, gdy Jerozolimę najechały 

rzymskie wojska i gdy trwały prześladowania chrześcijan.  

Marek opuścił Jerozolimę z powodu prześladowań prowadzonych przez Heroda 

Agryppę i towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, by w końcu dotrzeć 

wraz z nim do Rzymu. Był on także uczniem Piotra i służył mu w Rzymie jako tłumacz. 

Późniejsza tradycja identyfikuje Marka z autorem drugiej Ewangelii. 

Marek usłyszał Dobrą Nowinę od Apostołów, którzy odpowiedzieli na wezwanie 

Chrystusa, by głosić Ewangelię całemu światu. Zbierał świadectwa i przekazywane przez 

tradycję podania o Jezusie – o Jego życiu, dziełach i nauce – skupiając się przede wszystkim 

na centralnych dla Ewangelii wydarzeniach męki i śmierci Chrystusa, przez które przyszło 

na świat zbawienie. 

Ewangelię według św. Marka nazywa się czasem „Ewangelią katechumenów”, 

ponieważ kierował on swoje słowa do nowo nawróconych chrześcijan rzymskich, 

prześladowanych przez Nerona w późnych latach sześćdziesiątych I wieku. Ludzie ci trwali 

w wierze, chociaż narażali przez to swoje mienie i życie. Apostołowie – wierni wezwaniu 

Chrystusa – mimo prześladowań nie przestawali otwarcie głosić cierpiącemu światu Dobrej 

Nowiny. 

Odchodząc święto Marka Ewangelisty, zastanówmy się, jak my wypełniamy wezwanie 

Chrystusa, by dzielić się Dobrą Nowiną z tymi, których spotykamy w naszych domach                      

i miejscach pracy. Mimo, że misja Apostołów była wyjątkowa, do głoszenia Ewangelii 

uzdalniała ich ta sama co nas pewność – że Chrystus kocha każdego człowieka wierną 

miłością. Podejmując wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny innym czerpiemy odwagę                     

z niezachwianej, niezmiennej miłości i wierności Boga wobec swego ludu (Ps 89, 2-3). 

Przypomnijmy sobie pełne nadziei słowa św. Piotra: „Bóg wszelkiej łaski, Ten, który 

was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was 

udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje” (1 P 5,10). 

 



 

202 – 2010 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię". (Mk 16,15) 

To ciekawe, że Jezus nie określił tu precyzyjnie, czym jest Ewangelia i co dokładnie 

maja głosić uczniowie. Stało się tak być może dlatego, że Dobra Nowina o naszym 

zbawieniu jest zbyt wielka, by udała się ująć w jedną sformalizowaną mowę lub zbiór 

logicznie uporządkowanych punktów. Ponieważ dobra nowina o Bożej miłości i zbawieniu 

dotyka każdego z nas w inny sposób, jeden zwięzły tekst nie byłby w stanie oddać całej jej 

wspaniałości, a także nadziei i obietnic, jakie ona niesie. 

Jak więc mamy głosić Ewangelię, jeśli jest ona tak niezgłębiona, a skutki jej działania w 

ludziach tak różnorodne? Może nam w tym pomóc przykład Marii Magdaleny.  

Opowiedziała ona po prostu Apostołom o tym, co ją spotkało. Zwróciła się do tych ludzi, 

których znała. Oświadczyła pogrążonym w smutku Apostołom: „Widziałam Pana!”.  

Jej osobiste świadectwo przebiło się przez ich smutek i dotarło do ich świadomości. 

I my czyńmy to samo – przekazujmy ludziom  wokół nas to, czego doświadczyliśmy.                 

Nie potrzeba do tego jakichś szczególnych kwalifikacji czy przygotowania.  

Wystarczy, że z miłością i zrozumieniem podzielimy się tym, co „dobre” w Dobrej 

Nowinie. Jedynym warunkiem jest nasza ciągła i żywa relacja z Bogiem. A nie jest to wcale 

takie trudne, jak się wydaje. Podobnie jak w każdej innej relacji, najważniejsze jest to, 

by słuchać. 

Słuchaj więc Boga na modlitwie. Wsłuchuj się w czytania mszalne. Słuchaj głosu 

Ducha Świętego czytając Pismo święte i śpiewając pieśni. Nie jest to wcale 

skomplikowane! Jeśli ci to pomaga, włącz muzykę i usiądź (lub wstań czy połóż się), 

pozwalając słowu Bożemu przeniknąć cię i przybliżyć się do Pana. Słuchaj, a Bóg będzie 

mówił. 

Daj Bogu szansę, aby zaspokoił twoje pragnienia. A kiedy to uczyni, nie bój się mówić 

o tym innym: „Oto, co słyszałem. Oto, co widziałem. Oto, co Bóg dla mnie uczynił”.        

Tak właśnie postąpiła Maria Magdalena. 

„Jezu, otwórz dziś moje serce na Twoje słowo. Otwórz moje oczy, abym widział 

Twoje dzieła we mnie i wokół mnie. Otwórz moje usta, abym głosił Dobrą Nowinę.” 

 

 



159 – 2006 

"W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą…"  (Mk 16,17) 

W Nowym Testamencie kilkakrotnie napotykamy wzmianki o Marku. Znany również 

jako Jan Marek, był kuzynem Barnaby, wraz z którym towarzyszył Pawłowi w jego 

pierwszej podróży na Cypr. Następnie pracował z Piotrem w Rzymie, stając się jego 

zaufanym towarzyszem. Tradycja utrzymuje, że Marek ewangelizował w Aleksandrii, 

niektórzy bibliści sądzą, że to on właśnie był młodzieńcem z Ogrodu Oliwnego, który uciekł 

nagi chcącym go pochwycić żołnierzom, pozostawiając w ich rękach prześcieradło, którym 

był okryty (por. Mk 14,51-52). Jest on wreszcie czczony jako autor Ewangelii noszącej jego 

imię. 

Jak wiele Bożych cudów musiał widzieć św. Marek w swoim życiu! Czytając słowa 

Jezusa zachowane w jego Ewangelii, odnosimy wrażenie, że był osobiście świadkiem 

niektórych znaków mających towarzyszyć tym, którzy uwierzą (por. Mk 16,18).  

Przyczynił się przecież do rozpowszechnienia chrześcijaństwa zarówno przez swoje 

pisma, jak też przez pracę ewangelizacyjną u boku najsłynniejszych misjonarzy swoich 

czasów. Spektakularne wydarzenia, takie jak wyrzucanie złych duchów, uzdrawianie 

chorych, mówienie obcymi językami czy branie do ręki węży i picie trucizny bez szkody dla 

zdrowia, ewidentnie nie były rzadkością w życiu Kościoła pierwotnego. 

Marek opisał wiele cudownych znaków dokonanych przez Jezusa. Zamiast cytować jego 

dłuższe kazania, które znajdujemy w pozostałych Ewangeliach, Marek kładł większy nacisk 

na władzę Jezusa nad chorobami i duchami nieczystymi. Jednak, jak mówi nam dzisiejsza 

Ewangelia, czas cudów nie miał się zakończyć wraz ze śmiercią Jezusa. Marek wyraźnie 

spodziewa się, że chrześcijanie wszystkich epok będą także dokonywać znaków, które 

doprowadzą innych do wiary. 

A jaka jest twoja postawa? Czy, jak św. Marek, oczekujesz, że Duch Święty będzie 

dokonywał w twoim życiu znaków świadczących o nadejściu królestwa Bożego? Czy 

też uważasz, że czas cudów już się zakończył? To prawda, że uzdrowienia i spektakularne 

znaki nie zdarzają się codziennie. Z pewnością też nie należy brać do rąk węży ani pić 

trucizny w przekonaniu, że nic nam się nie stanie. Jednak Bóg wciąż pragnie objawiać 

swoje królestwo poprzez wspaniałe, cudowne znaki. Dlatego dziś, oddając cześć św. 

Markowi, prośmy Ducha Świętego o większą wiarę w Jego moc – wiarę, która przynagla 

nas do bycia w świecie narzędziami Bożej łaski. 

„Duchu Święty, posłuż się mną dla przybliżenia królestwa Bożego! Nie chcę 

powstrzymywać Twojego działania. Pomóż mi oczekiwać od Ciebie wielkich rzeczy, 

aby świat uwierzył.” 



192 – 2009 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". (Mk 16, 15) 

Nie da się zaprzeczyć, że wezwanie to, skierowane przez Jezusa do Apostołów, dotyczy 

również nas. Wszyscy zostaliśmy wezwani, aby głosić Jezusa. Jak jednak mamy rozumieć 

słowa Jezusa, że tym, którzy Go głoszą będą towarzyszyć znaki? Czy rzeczywiście mamy 

brać do rąk węże, wyrzucać złe duchy, mówić nowymi językami i uzdrawiać chorych (por. 

Mk 16,17- 18)? Czy wersety te należy traktować dosłownie?  

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że Apostołowie rzeczywiście dokonywali 

takich znaków. Paweł został ugryziony przez węża i nic mu się nie stało (por. Dz28,3-5). 

Wyrzucił też złego ducha z niewolnicy, która wróżyła (por. Dz 16,16- 18). Apostołowie 

zebrani w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy wielbili Boga nieznanymi sobie językami, a 

ludzie różnych narodowości rozpoznawali w nich swoje własne (por. Dz 2,4-14).  

Księga Dziejów Apostolskich podaje również, że Apostołowie czynili wiele cudów, 

wypełniając obietnicę Jezusa, że Jego naśladowcy będą dokonywać takich samych dzieł jak 

on, a nawet jeszcze większych (por. J 14,12).  

Po drugie, prawdą jest, że podobnych cudów dokonywali na przestrzeni wieków 

niezliczeni święci - a cud dokonany za wstawiennictwem danej osoby jest koniecznym 

warunkiem kanonizacji.  

Kościół mówi nam również w jednym ze swoich soborowych dokumentów (Konstytucja 

dogmatyczna o Kościele), że Bóg udziela swoich charyzmatów wszystkim wiernym.                   

Nie znaczy to, że każdy może uzdrawiać chorych lub mówić językami, lecz, że Bóg udziela 

swoim dzieciom wielu różnych darów dla budowania Jego królestwa  i pragnie, abyśmy je 

jak najpełniej wykorzystywali! 

 Spróbuj dziś zapytać Pana, których Jego darów jeszcze nie ,,rozpakowałeś''? Może 

posiadasz jakieś uzdolnienia naturalne, jak dar nauczania czy służby? Nie wykluczone, że 

Pan chce umocnić cię swoim Duchem i wynieść ten dar na wyższy poziom. A może pragnie 

udzielić ci któregoś z bardziej ,,nadzwyczajnych" charyzmatów?  

W każdym razie możesz być pewien, że On pragnie się tobą posługiwać i to często               

w sposób, jakiego nie potrafisz przewidzieć. 

Nie bój się więc korzystać z Jego darów -  jeśli Bóg ma dla ciebie zadanie, to                        

z pewnością wyposaży cię we wszystko, co potrzebne, abyś mógł je wykonać.  

,,Ojcze, proszę, wylej na mnie swego Ducha. Umocnij we mnie te dary, które już 

odkryłem, i udziel wszystkiego, co potrzebne, abym mógł prowadzić do Ciebie innych! 

Panie Jezu, przychodź z mocą!” 



225 – 2012 

"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". (Mk 16,16) 

Spróbuj postawić się na miejscu Marii Magdaleny, kiedy ujrzała pierwszy raz 

zmartwychwstałego Jezusa. Poczuj, jak bije ci serce, a oczy rozszerzają się ze zdumienia. 

Wydajesz okrzyk zaskoczenia, po czym z mieszanina radości i lęku rzucasz Mu się do stóp. 

We fragmentach Ewangelii czytanych w ubiegłym tygodniu pojawiały się kolejne opisy 

reakcji uczniów, którzy odkrywali, że ich Pan powstał do nowego, przemienionego życia. 

Spotkania te są bardzo różnorodne, a relacje Ewangelistów odznaczają się wielością 

szczegółów. 

Dlaczego autorzy biblijni z taką pieczołowitością przytaczają te opowieści? Nie byłoby 

to potrzebne, gdyby chcieli jedynie rozpowszechnić mit o magicznym powrocie Jezusa do 

życia. Oni jednak mieli na celu zupełnie co innego. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan chcieli 

przekonać nas wszystkich, że Jezus rzeczywiście powstał z martwych! 

Maria Magdalena naprawdę pobiegła drżąca do uczniów, by opowiedzieć im, jak rzuciła 

się do przebitych stóp Jezusa. Piotr i Jan naprawdę pobiegli do grobu i zobaczyli, że jest 

pusty. Serca dwóch uczniów naprawdę pałały, gdy szli wraz z Jezusem drogą do Emaus. 

Jezus naprawdę ukazał się swoim uczniom przy łamaniu chleba i powiedział: „Dotknijcie 

się Mnie i przekonajcie” (Łk 24,39). 

Historie te nie przekazują nam jedynie emocjonalnych reakcji uczniów, związanych  ze 

spotkaniem zmartwychwstałego Jezusa. Ukazują nam również, jak zmieniło się ich życie. 

Pomyśl, jak zachowywali się przed spotkaniem z Jezusem w Niedzielę Wielkanocną,                      

i porównaj to z odwagą, zdecydowaniem i poświęceniem, jakie wykazali po tym spotkaniu. 

Księga Dziejów Apostolskich jest pełna historii opisujących tę przemianę! 

  Może to być także twoja historia! Ta sama moc, która przemieniła życie Apostołów, jest 

dostępna również dla ciebie.  

Jezus naprawdę zmartwychwstał. 

Naprawdę powołał cię do wspólnoty ze sobą.  

Naprawdę chce się tobie objawiać.  

Pozwól więc Duchowi Świętemu umocnić twoją wiarę i rozbudzić twoje oczekiwania. 

„Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Wylej na mnie swego Ducha, abym 

mógł otrzymać nowe życie. Oby serce pałało we mnie, gdy będę dziś doświadczał 

Twojej bliskości i mocy.” 


