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Zmartwychwstanie (Mk 16,1-20) 

 

Przez całą swą Ewangelię Marek przygotowywał czytelników na triumfalne 

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią - dokładnie tak, jak Jezus przygotowywał do tego 

swych uczniów. 

Lecz w pewnym sensie nikt nie może być przygotowany na fakt zmartwychwstania. 

Jezusowe powstanie z martwych nie jest zaledwie przebudzeniem ciała (jak było to 

w przypadku córki Jaira; 5,42). 

To zdecydowana interwencja Boga w czasie i historii, poprzez którą ludzkie 

istnienie zostaje radykalnie i na wieki przemienione. 

Zmartwychwstanie stanowi ostatni etap misterium paschalnego, wielkiego Bożego 

aktu wybawienia, poprzez który ludzkość zostaje wyzwolona z grzechu i przywrócona 

do wspólnoty z Bogiem. 

W Ewangelii (8,35; 12,26-27; 13,26-27) jak dotąd sugerowano to, co w pełni 

rozwija św. Paweł: zmartwychwstanie Jezusa jest źródłem i zasadą naszego 

własnego, przyszłego zmartwychwstania do wiekuistego życia. 

Marek w swej relacji o zmartwychwstaniu jest zaskakująco zwięzły. Lecz poprzez 

swą narrację zaprasza on czytelników do wejścia w tę opowieść i pozwolenia, by Duch 

Święty przyniósł im niezachwianą pewność wary w zmartwychwstałego Pana, która 

przemieniła i jego własne życie. 

 

Zmartwychwstanie (16,1-8) 

 

ST: Hi 19,25; Ps 16, 10-11; 86,13; Oz 6,2; Jon 2,7 

NT: II Mt 28,1-8; Łk 24,1-10; J 20,1 

KKK: zmartwychwstanie Chrystusa i nasze, 638-658; 992-1004; pierwszy dzień 

tygodnia, 2174-2177 

Lekcjonarz: 16,1-7: Liturgia Wigilii Paschalnej (rok B) 

 

 



 

 [16, 1-2]   Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba,               

i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym 

rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. 
 

Gdy Marek wznawia swą opowieść, od pogrzebu upłynęła pełna doba. 

Nie mówi niczego o Jezusie ani o działaniach uczniów w tym czasie, pozwalając, 

by tajemnica Wielkiej Soboty pozostała spowita ciszą. 

W sobotni wieczór, gdy skończył się szabat, trzem kobietom, które były przy 

śmierci i pogrzebie Jezusa, udaje się zakupić wonności, czyli pachnące oleje, jakie 

potrzebne były do właściwego namaszczenia ciała. 

Ich oddanie Jezusowi popycha je do uczynienia dlań ostatniego aktu dobroci, 

niezależnie od ewentualnych obaw, że ciało mogło się już zacząć rozkładać. 

Wierne przywiązanie kobiet do ukrzyżowanego Jezusa kontrastuje z brakiem 

wierności Piotra i pozostałych z Dwunastu (14,50.66-72), których nieobecność rzuca 

się tu w oczy. 

Najszybciej, jak to możliwe, już niedzielnym świtem kobiety przychodzą do 

grobu. 

Markowa uwaga, że słońce wzeszło, jest pierwszą sugestią, iż oto ciemność 

towarzysząca śmierci Jezusa (15,33) - będącej chwilą pozornego triumfu zła - została 

ostatecznie pokonana. 

Marek może tu czynić aluzję do proroctwa znajdującego się na samym końcu 

Starego Testamentu: "dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce 

sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach" (Ml 3,20). 

Jest to pierwszy dzień tygodnia,  

dzień, w którym Bóg stworzył światło (Rdz 1,3-5)                                                     

- to początek nowego stworzenia. 

 

 [16, 3]  A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień z wejścia do 

grobu?" 
 

Lecz kobiety te wciąż myślą w doczesny sposób. Są przekonane, że życie i misję 

Jezusa spotkał tragiczny kres i pozostaje już tylko okazać szacunek zwłokom 

Ukrzyżowanego. 

Jezusowa zapowiedź zmartwychwstania (8,31; 9,31; 10,34) całkiem umknęła ich 

uwadze, podobnie jak umknęła ona uczniom będącym mężczyznami. 



W tym momencie ich głównym zmartwieniem jest ciężki kamień. 

Niemożność odsunięcia kamienia przez kobiety jest symbolem całkowitej ludzkiej 

bezsilności w obliczu śmierci, stanowiącej najbardziej nieunikniony fakt naszej 

egzystencji. 

 

Żywa tradycja: Odsuń kamień 

Święty Piotr Chryzolog pisze: 

  "Chodzi o odsunięcie kamienia od wejścia grobu czy od wejścia do twojego 

serca? Od grobu czy od oczu?  

Kobiety, zamknięte są wasze serca, zamknięte oczy  i dlatego nie dostrzegacie 

chwały otwartego grobu. Jeśli chcecie zobaczyć tę chwałę, nie wylewajcie już oleju 

na ciało Pana, ale na oczy waszej duszy, abyście dzięki światłu wiary dostąpiły tego, 

co z powodu niewiary pozostaje zakryte w ciemnościach"
1
. 

 

 

[16,4]   Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, 

a był bardzo duży. 
 

Lecz podniósłszy oczy (który to gest w Biblii jest znakiem, że oto ktoś ujrzał 

działanie Boże)
2
, kobiety widzą, że to, co wydawało się niemożliwe, już się dokonało. 

Kamień jest odsunięty. Bóg wkroczył w historię i otworzył grób (por. 

 Ez 37,12-13: "Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram 

wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,                      

 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu 

mój.")! 

 

[16, 5]   Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej 

stronie, ubranego w białą szatę;  i bardzo się przestraszyły. 

 

Wciąż tego nie dostrzegając, kobiety wchodzą do grobu i znajdują tam jedynie 

młodzieńca - najwyraźniej będącego aniołem
3
 - ubranego w białą szatę. 

                                                           
1
 Piotr Chryzolog, Kazanie 82, za: Ewangelia  według Św. Marka, red. Wyd. pol. L. Misiarczyk, J. Naumowicz, T. 

Skibiński; red. Oryg. T.C.Oden, Ch.A.Hall, Ojcowie Kościoła Komentują Biblię, Nowy Testament 2, s.200-201 
2
 Zob. Rdz 15,5; 22,13; Joz 5,13; Hi 35,5; Za 5,5. [Niestety, w większości polskich przekładów niuans ten ginie - 

przyp. tłum.] 
3
 Podobne przedstawienia aniołów można znaleźć w 2 Mch 3,26.33; Tb 5,4-5; Dz 1,10; 10,30. 



Obraz ten przywodzi na myśl "młodzieńca" uciekającego nago podczas pojmania 

Jezusa (Mk 14,51-52) i będącego symbolem hańby uczniów, którzy opuścili Jezusa w 

chwili próby. 

Tutaj niebiański ubiór młodzieńca (zob. 9,3; Ap 6,11; 7,9) stanowi wskazówkę, że 

oto sam Bóg zainterweniował, by odwrócić porażkę uczniów i przywrócić im godność 

(zob. komentarz do Mk 5,15)
4
. 

Na widok anioła kobiety bardzo się przestraszyły i ogarnął je pełen zdumienia 

podziw, który często towarzyszy biblijnym teofaniom. 

 

[16, 6-7]   Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z 

Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go 

złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami 

do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział". 
 

Anioł uspokaja kobiety i przekazuje im orędzie wielkanocne, stanowiące istotę 

głoszonej przez Kościół nowiny: Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany, powstał. 

Przesłanie to kładzie nacisk na realność męki Jezusa: to właśnie ten Jezus, który 

prawdziwie cierpiał i umarł na krzyżu, teraz prawdziwie powstał z martwych. 

Nie ma Go tu - czyli nie można Go znaleźć w grobie, który jest miejscem 

przebywania zmarłych. 

Fakt użycia [w oryginale - przyp. tłum.] biernej strony czasownika 

przetłumaczonego tu jako "powstał"5
 oznacza, że to Bóg Go wskrzesił. 

Jezus doczekał się odpowiedzi na swe pełne udręki, zadane z krzyża pytanie:  

"Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?". 

Bóg nie opuścił swego umiłowanego Syna, lecz wywyższył Go poprzez triumf o 

wiele większy, niż mogli to sobie wyobrazić Jego wrogowie - wiekuisty triumf nad 

samą śmiercią. 

Jezus nie uniknął śmierci, lecz zniszczył ją od wewnątrz i "śmiercią podeptał 

śmierć"
6
. Jego proroctwo się wypełniło: On, kamień odrzucony, stał się głowicą 

węgła nowej i niebiańskiej świątyni (12,10-11; 14,58; 15,29) 

 

Kobiety zostają zachęcone, by na własne oczy stwierdziły, iż grób jest pusty - czyli 

że Ciało Jezusa już nie pozostaje w niewoli śmierci. 

                                                           
4
 Zob. F.J.Moloney, The Gospel of Mark, s.345-346 

5
 W oryginale i w angielskim przekładzie zwrot ten brzmi raczej "został wzbudzony/wskrzeszony" - przyp. tłum. 

6
 Z troparionu wielkanocnego - liturgicznego hymnu śpiewanego w Kościołach wschodnich. 



Pusty grób sam w sobie nie jest dowodem zmartwychwstania (zob. Mt 28,11-15), 

lecz jako przyjmowany w wierze znak potwierdza przekazywane świadectwo o 

zmartwychwstaniu (por. 

Dz 13,30-35: " Ale Bóg wskrzesił Go z martwych,  a On ukazywał się przez wiele dni 

tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim 

przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:  że Bóg 

spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w 

psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził. A [to], że Go wskrzesił 

z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził: Wypełnię wierne, święte 

sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ 

skażeniu. " 

Rz 10,9: " Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim 

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie." 

1 P 1,21: "Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i 

udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. "). 

Następnie kobiety otrzymują uroczysty nakaz. 

Według Prawa żydowskiego kobiety nie mogły występować w roli świadków, 

uznawano je bowiem za niegodne zaufania
7
. 

Lecz te wierne kobiety zostają powołane na pierwszych świadków 

zmartwychwstania, do bycia apostołkami apostołów. 

Wezwanie uczniów do Galilei nawiązuje do Jezusowej obietnicy, że po swym 

zmartwychwstaniu uda się przed nimi tam (Mk 14,28), gdzie Ewangelia była najpierw 

głoszona i skąd teraz rozprzestrzeni się na cały świat. 

To forma zapewnienia, że uczniom - a zwłaszcza Piotrowi (zob. 14,30; Łk 22,31-

33; J 21,15-17) - zostaje wybaczony upadek i że mogą oni wrócić do swej apostolskiej 

misji (zob. Mk 3,14-15). 

W Galilei uczniowie sami ujrzą zmartwychwstałego Pana. 

 

[16, 8]  One wyszły i uciekły sprzed grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie 

i przestrach. Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały. 
 

Lecz reakcja kobiet wydaje się udaremniać spełnienie Jezusowej obietnicy. 

Podobnie jak wcześniej uczniowie w strachu uciekli spod krzyża (14,50), tak teraz 

przerażone kobiety uciekają sprzed pustego grobu i od orędzia wielkanocnego. 

                                                           
7
 Zob. Midrasz Rosz ha - Szana,1,8; Józef Flawiusz, dawne dzieje Izraela 4,8,15 (wyd. polskie, s.243) 



Słowa ogarnęło je (...) zdumienie i przestrach mówią nie o jakimś zwykłym lęku, 

ale o pełnym bojaźni zadziwieniu w obliczu przytłaczającej mocy Boga, jaka ujawniła 

się w fakcie zmartwychwstania. 

To reakcja powtarzająca się w całej Ewangelii w sytuacjach, gdy ujawnia się boska 

godność Jezusa (4,41; 5,15.33; 6,50; 9,6). 

Zamiast wypełnić nakaz anioła, kobiety nikomu (...) nic nie powiedziały. 

Dochodzi do zdumiewającego, pełnego ironii                                                   

odwrócenia sekretu mesjańskiego w Ewangelii Marka. 

Wcześniej to Jezus nakazywał milczenie uzdrawianym przez siebie ludziom (1,44; 

5,43; 8,26) - który to nakaz był niekiedy ignorowany (1,45; 7,36) - teraz zaś, gdy 

nadchodzi czas powszechnego i pełnego ujawnienia Jego tajemnicy, ludzie reagują 

milczeniem. 

W tym miejscu kończą się najstarsze i najbardziej wiarygodne rękopisy Ewangelii 

Marka, niezawierające relacji o ukazywaniu się zmartwychwstałego Jezusa uczniom. 

Fakt ten często budzi konsternację. 

 Jak Ewangelia może kończyć się w tak rozczarowujący i niejednoznaczny 

sposób? 

 Czyżby zaginęły karty z oryginalnego rękopisu lub czyżby Marek umarł 

przed dokończeniem swego dzieła? 

Lecz jeśli odczytuje się to zakończenie w świetle przyjętego przez Marka 

całościowego celu narracyjnego, to nie jest ono aż tak zaskakujące; w rzeczy samej, 

jest ono z owym celem zbieżne. 

W całym swoim dziele Marek ukazywał nieporozumienia, lęki, porażki i ucieczki, 

jakie były udziałem wybranych uczniów Jezusa. 

Z niepohamowaną szczerością odmalował on nawet braki Piotra - przywódcy 

wczesnego Kościoła. 

Zabrał swych czytelników w podróż drogą uczniostwa, na której sami muszą 

skonfrontować się z 

 zaskakującymi słowami Jezusa,  

 Jego zdumiewającymi twierdzeniami,  

 cudownymi czynami oraz z 

  Bożą logiką, przewracającą całe ludzkie myślenie do góry nogami. 

Tak, jak pierwotni uczniowie, również my musimy uporać się z tajemnicą Bożego 

zamysłu co do ukrzyżowanego Mesjasza. 



Teraz w ostatnim wersecie, Marek wreszcie doprowadza czytelników do samego 

sedna tej opowieści. 

Teraz i my stajemy twarzą w twarz z obwieszczeniem o Jezusowym zwycięstwie 

nad śmiercią - jak na nie zareagujemy? 

Marek pisze te słowa, zdając sobie sprawę z tego, że jego czytelnicy dobrze wiedzą, 

jak dalej potoczyła się ta historia.. 

Piotr i uczniowie faktycznie ujrzeli zmartwychwstałego Pana, a  

ich spotkanie z Nim stało się opoką dla apostolskiego głoszenia Ewangelii, 

które odbiło się echem w całym Cesarstwie Rzymskim (por. 

Dz 3,15: "Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my 

jesteśmy świadkami. " 

1 Kor 15,3-8: " 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, później zjawił się więcej niż pięciuset 

braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś 

pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom.          

W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 

płodowi."). 

Samo istnienie wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej, dla której spisano tę 

Ewangelię, świadczy o wypełnieniu się obietnic Jezusa (Mk 14,28; 16,7). 

Zgodnie z relacją Marka wypełniły się one nie dlatego, że kobietom udało się 

wykonać nakaz, lecz dzięki mocy samego Boga, który jest w stanie przezwyciężyć 

każdą ludzką porażkę. 

Marek już wcześniej pokazał, że słowa Jezusa są całkowicie wiarygodne
8
. 

Teraz każdy czytelnik zostaje zaproszony do przyjęcia w wierze świadectwa o Jego 

zmartwychwstaniu.  

Opowieść ta nie została dokończona dlatego, że                                                   

trwa po wszystkie czasy w życiu każdego ucznia Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Zob. 8,31; 9,31; 10,32-34; 12,10-11; 14,17-21.27-31. 



Jezus ukazuje się Marii Magdalenie (Mk 16,9-11) 

 

NT: II Łk 24,9-11; J 20,11-17 

KKK: ukazywanie się Zmartwychwstałego, 641-644 

 

Wersety 9-20 przeważnie określane jako "dłuższe zakończenie", nie pojawiają się 

w najstarszych rękopisach Ewangelii. 

Badacze są praktycznie zgodni co do tego, że wersety te nie zostały napisane przez 

Marka, lecz przez jakiegoś chrześcijanina z końca I wieku lub początków II, który 

chciał uzupełnić nagle urywające się zakończenie przypadające na werset 8
9
. 

Lecz Kościół uznaje ten dodatek za należący do kanonu Pism natchnionych. 

Udzielony przez Ducha Świętego dar natchnienia nie dotyczy tylko pierwotnego 

autora, lecz obejmuje każdą księgę biblijną w tej formie, w jakiej została ona 

ostatecznie zredagowana. 

 

 [16,9-11]   Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy 

dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której 

przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym z 

Jego otoczenia, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że 

żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary. 
 

Autor "dłuższego zakończenia" najwyraźniej znał wszystkie cztery ewangelie (lub 

ustne przekazy, na których zostały one oparte) i skompilował te wersety na podstawie 

relacji o zmartwychwstaniu znajdujących się u Mateusza, Łukasza i Jana. 

Wersety 9-11 to skrócona wersja spotkania Jezusa z Marią Magdaleną (J 20,11-17). 

Jasnym jest tutaj, jak i w pozostałych ewangeliach, że ludziom nie udaje się ot tak 

ujrzeć zmartwychwstałego Pana; to Pan bierze inicjatywę w swe ręce, ukazując się 

tym, którym chce. 

Co znaczące, pierwszą osobą, której się ukazuje, jest kobieta, z której przedtem 

wyrzucił siedem złych duchów (Łk 8,2), czyli ktoś, kogo według ludzkich standardów 

można uznać za świadka najmniej wiarygodnego (podobnie do uzdrowionego 

opętanego z Mk 5,19-20). 

                                                           
9
 W kilku starożytnych i średniowiecznych rękopisach Ewangelii Marka zostały wstawione inne krótkie 

zakończenia, których Kościół nie uznaje za kanoniczne. 



Maria udaje się z tą nowiną do ludzi z jego otoczenia i zastaje ich pogrążonych w 

smutku i płaczących, wciąż myślących w ograniczonym doczesny sposób, zgodnie z 

którym krzyż stanowi ostateczną klęskę. 

Jeszcze nie dotarło do ich świadomości, że Bóg może zgnieść potęgę samej śmierci. 

Co było do przewidzenia, nie dają wary jej świadectwu (por. 

 Łk 24,9-11: " i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim 

pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka 

Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały 

im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. ") 

 

 

Jezus ukazuje się dwóm uczniom (Mk 16,12-13) 

 

NT: II Łk 24,13-32 

KKK: wątpiący uczniowie, 643-644 

 

 [16,12-13]   Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na 

drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili  obwieścili pozostałym. Lecz im też 

nie uwierzyli. 
 

Wersety 12-13 wydają się zaczerpnięte z Łukaszowej relacji o uczniach, którzy 

spotkali Jezusa na drodze do Emaus (Łk 24,13-32). 

Stwierdzenie, że zmartwychwstały Pan ukazał się w innej postaci, wskazuje na 

Jego tajemniczą zdolność do przemiany swego wyglądu zewnętrznego. 

Jego zmartwychwstałe ciało ma tę właściwość, że Jezus nie jest 

rozpoznawany dopóty, dopóki sam się nie ujawni (zob. J 20,14; 21,4). 

W przekazanej przez Łukasza relacji uczniowie rozpoznają Go dopiero wówczas, 

gdy łamie się z nimi chlebem - co stanowi aluzję do Eucharystii. 

Sprawozdanie naocznych świadków ponownie spotyka się tu jedynie ze 

sceptycyzmem zniechęconych uczniów. 

 

 

 

 

 



Nakaz apostolski (Mk 16,14-18) 

 

ST: Iz 40,9; 52,7; 66,19; Na 2,1 

NT: II Mt 28,16-20; Łk 24,36-49; J 20,19-23 

KKK: nakaz apostolski, 2,642; misja Kościoła, 767,849-856; dar czynienia cudów i 

dar języków, 2003 

Lekcjonarz: 16,15-20: Wniebowstąpienie Pańskie (rok B) 

 

 

 [16,14]   W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem,                 

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

zmartwychwstałego. 
 

W końcu Jezus ukazuje się jedenastu pozostałym uczniom, gdy gromadzą się oni 

razem (zob. Łk 24,36-49; J 20, 19-23),  i gani ich za brak wiary oraz upór - znamy 

już te motywy z Ewangelii Marka (6,52; 8,17.33). 

Poprzez tę naganę autor zwraca uwagę wszystkim swoim czytelnikom na kluczowe 

znaczenie wiary w świadectwa o zmartwychwstaniu. 

W rzeczy samej, cechą wyróżniającą chrześcijanina jest to, że przyjmuje on 

świadectwo apostolskie: Jezus żyje, a my Go widzieliśmy (por.  

Dz 2,32: "Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego 

świadkami.") 

 

[16,15-16]  I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat  głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;  

a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
 

 Uczyniona przez Jezusa wymówka nie unieważnia przekazanego uczniom nakazu, 

lecz raczej jest do niego przygotowaniem. 

Apostołowie, przywołani do porządku przez uświadomienie im ich opieszałości w 

wierze, zostają teraz posłani, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 

Takie samo polecenie zostaje przekazane na końcu Ewangelii Mateusza (28,18-20; 

zob. też Łk 24,47) i zapowiedziane w mowie eschatologicznej (Mk 13,10). 

Dobra Nowina nie ogranicza się już do wybranego ludu Bożego, jak było to za 

doczesnego życia Jezusa (7,27; zob. Mt 10,6). 

Zostaje ona skierowana do całego świata, zarazem Żydów, jak  nie -Żydów. 



Stawka jest wysoka: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto 

nie uwierzy, będzie potępiony (zob. J 3,18). 

Sama wiara nie wystarczy; musi ona zostać wyrażona i potwierdzona w chrzcie, 

stanowiącym Boży akt, poprzez który wierzący zostaje zjednoczony z Jezusem w Jego 

śmierci i zmartwychwstaniu (por.  

Rz 6,1-6: "Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się 

wzmogła? żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w 

nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali 

chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 

śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z 

Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus 

powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, 

podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo 

będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.                 

To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został 

razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli 

grzechu.") oraz włączony do Kościoła. 

Każdy, kto nie uwierzy - czyli ten, kto usłyszy Dobrą Nowinę i odmówi jej 

przyjęcia - odtrąca Boży dar zbawienia (por. Mk 8,35-36: " Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż 

bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?"). 

 

[16,17-18]  Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię 

moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 

będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. 
 

Jezus obiecuje, że nie tylko apostołom, lecz także zwykłym chrześcijanom 

towarzyszyć będą  nadprzyrodzone znaki i cuda (zob. J 14,12-14). 

Jezus już wcześniej przekazał swym apostołom władzę wyrzucania złych duchów 

(Mk 3,14); teraz zostaje ona rozszerzona na ogół wiernych (zob. Dz 8,5-7; 16,18). 

Będą oni nowymi językami mówić, co jest nawiązaniem do daru języków, 

udzielonego w Pięćdziesiątnicę ( 

Dz 2,4: "I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." 

  10,46: " Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. " 

    19,6: "A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też 

językami i prorokowali. ")  



 

i doświadczalnego w kulce sprawowanym przez starożytny Kościół ( 

1 Kor 12,10: "Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu 

łaska tłumaczenia języków.", zob. też 1 Kor 14,1-28). 

Będą oni też chronieni przed śmiertelnymi zagrożeniami, takimi jak jadowite węże 

(zob. Dz 28,3-6) czy zatrute napoje. 

Wreszcie, tak jak wcześniej Dwunastu (Mk 6,13), wierni na chorych ręce kłaść 

będą i ich uzdrawiać. 

Podobnie jak nauczaniu głoszonemu przez Jezusa zawsze towarzyszyły dzieła 

uzdrowienia i oswobodzenia (1,34; 3,10), tak ma być i w Kościele. 

Głoszenie Ewangelii nie jest czynnością czysto werbalną, lecz polega na 

ukazywaniu mocy Bożej10
. 

W Kościele starożytnym uzdrowienia odgrywały istotną rolę przy uwierzytelnianiu 

Ewangelii
11

. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 16,14-18) 

 

W ostatnich latach, po wezwaniu skierowanym przez Jana Pawła II, na całym 

świecie podjęto wysiłek zmobilizowania Kościoła do nowej ewangelizacji, na nowo 

niosącej Dobrą Nowinę nie tylko do krajów misyjnych, lecz także do 

zsekularyzowanych, postchrześcijańskich kultur Zachodu. 

Papież wezwał chrześcijan, by na nowo rozpalili w sobie pierwotną gorliwość i 

pozwolili, "aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło 

początek z Pięćdziesiątnicy"
12

. 

W ramach tego dążenia musimy też na nowo zrozumieć, jaką rolę w dziele 

ewangelizacji odgrywają uzdrowienia i cuda. 

Świadectwo przekazane przez Ewangelię Marka podkreśla znaczenie głoszenia 

Dobrej Nowiny niewierzącym z pełną nadziei wiarą oraz proszenia o to, by Pan 

uzupełnił przekazywane słowa znakami i  cudami, potwierdzającym ich prawdziwość i 

ukazującymi ich moc. 

 

                                                           
10

 Zob. Dz 14,3; Rz 15,19; 1 Kor 2,4-5; 2 Kor 12,12; Hbr 2,4 
11

 Zob. Dz 3,1-10; 5,15-16; 8,7; 9,33-34; 14,8-10; 20,9-12; 28, 8-9. 
12

 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte,40 



 

Wniebowstąpienie  (Mk 16,19-20) 

 

ST: Ps 110,1 

NT: Dz 2,33-36; Ef 4,8-10; Hbr 1,3; 12,2; 1 P 3,22 II Łk 24,50-51; Dz 1,9-11 

KKK: wniebowstąpienie Chrystusa, 659-667; towarzyszące znaki, 156,434 

 

 [16,19]   Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 

prawicy Ojca. 
 

Zwieńczeniem "dłuższego zakończenia" jest relacja o wniebowstąpieniu Jezusa, 

prawdopodobnie powstała pod wpływem: 

 Łk 24,50-51: "Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił 

ich.  A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba  ." 

 i   Dz 1,9-11: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał 

Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.  I rzekli: Mężowie z 

Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.". 

Jezus teraz wprost zostaje nazwany Panem (pośrednio był tak określony w Mk 1,3; 

5,19; 13,35), co w Starym Testamencie było tytułem odnoszonym do samego Boga. 

Jego zmartwychwstanie w pełni objawiło Jego Boską władzę. 

Fakt, że Jezus zostaje wzięty do nieba i posadowiony po prawicy Boga stanowi 

wypełnienie proroctwa wygłoszonego przezeń przed Sanhedrynem (14.62: " Jezus 

odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi."). 

Najbardziej zaszczytne miejsce - przyznane w Ps 110 królowi - należy się Jezusowi, 

który zasiada teraz na tronie jako Król nad wszystkimi. 

 

 [16, 20]   Oni zaś poszli  głosił Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 

nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
 

Fakt, że Jezus zajął tron w niebiosach, nie oznacza wcale, że nie ma Go na ziemi, 

lecz świadczy raczej o nowej formie Jego obecności. 



Podczas gdy uczniowie wypełniają Jego nakaz zaniesienia Ewangelii na krańce 

ziemi (zob. Dz 1,8), Pan współdziała z nimi i potwierdza ich naukę za pomocą 

wymienionych wcześniej znaków (16,17-18; zob. Dz 2,43; 5,12; 6,8; 14,3). 

Pozostaje obecny w Kościele i potężnie w nim działa aż do końca czasów 

(zob. Mt 28,20). 

 


