
Wniebowstąpienie  Jezusa  - kilka "opracowań" tego tematu. 
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Kiedy Jezus wstąpił do nieba? 
 

Przedstawione przez Mateusza zjawienie Jezusa należy do tak zwanych 

chrystofanii, czyli objawień Zmartwychwstałego, które mają charakter oficjalny.  
 

Uczniowie spotkali się z Mistrzem "na górze" (Mt 18, 16). Nie udało się 

zidentyfikować tego miejsca. Należy jednak pamiętać, że góra ma tutaj znaczenie nie 

tylko geograficzne czy topograficzne, ile symboliczne.  
 

Mateusz, lokalizując tę końcową scenę w takim, a nie innym miejscu, 

chce połączyć ją z inauguracją publicznej działalności Jezusa, czyli z Kazaniem 

na górze (Mt 5, 1). 
 

 

 

 Na górze Jezus wyjawił uczniom, na jakich zasadach opiera się królestwo 

Boże, 

 na górze rysuje przed nimi perspektywę, jaka czeka tych wszystkich, 

którzy będą się nimi kierować w swoim życiu. 

 

Jest także bardzo prawdopodobne, że ewangelista nawiązał tu do sceny kuszenia. 

Szatan roztoczył wtedy przed oczyma Jezusa przepych potęg ziemskich i ofiarował Mu 

to wszystko w zamian za pokłon (Mt 4, 8 - 9). 

Obecnie Jezus staje przed uczniami w całej potędze i majestacie. Zwycięstwo nad 

szatanem zostaje ukoronowane panowaniem bez granic, nie tylko na ziemi, ale także w 

niebie. Stało się to przez posłuszeństwo woli Ojca. 
 

Spotkanie z Jezusem nie służy jednak temu, aby podkreślić rzeczywistość 

zmartwychwstania. Zjawienie się Jezusa jest opisane niezwykle wstrzemięźliwie. 

Uczniowie natychmiast Go rozpoznali i zaczęli adorować. 
 

Jezus znajduje się już w chwale niebieskiej i dlatego jest stale adorowany. 
 



Łukasz, podobnie jak Jan, kładzie nacisk na rzeczywistość zjawień 

Zmartwychwstałego. Opisuje pewne Jego gesty w stosunku do uczniów.  

Tymczasem Mateusz koncentruje całą uwagę na gwałtownym wtargnięciu Jezusa w 

życie niewiast i uczniów. Apostołowie uznają Go od razu, jak tylko się pojawił. Nie 

musi udowadniać swojej tożsamości. Nacisk kładzie natomiast na misję apostolską. 
 

Mamy więc tutaj dwa typy ujęcia zmartwychwstania: jeden apokaliptyczny, 

akcentujący chwalebną rzeczywistość, a drugi biograficzny, o charakterze 

apologetycznym. 
 

Wynika z tego, że w pierwotnym Kościele były dwie próby wypracowania 

chrystologii. Zdawano sobie bowiem sprawę, że nie można jednostronnie ująć 

tajemnicy zmartwychwstania. Nas interesuje obecnie tylko typ apologetyczny. 

 

W poleceniu Jezusa skierowanym do uczniów trzy elementy zwracają na siebie 

uwagę:  
 

 wskazanie przez Niego na pochodzenie swojej władzy (Mt 28, 18),  

 samo wydanie rozkazu (Mt 28, 19-20a) i  

 zapewnienie o stałej obecności przy uczniach (Mt 28, 20b) 
 

 

 wskazanie przez Niego na pochodzenie swojej władzy (Mt 28, 18),  

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). W wersecie 

tym mowa Jezusa została poprzedzona uroczystą formułą wprowadzającą ("Przemówił 

tymi słowami").  

W ten sposób ewangelista  podkreśla niezwykły charakter polecenia, które zamierza 

wydać. zanim jednak to zrobi, wyjaśnia, że czyni to na mocy powszechnej władzy 

otrzymanej od Ojca.  

Użyty czasownik w stronie biernej ("Dana Mi jest") oznacza działanie Boga.  

Egzegeci twierdzą, że widać tutaj bezpośredni wpływ Księgi Daniela w greckim 

tłumaczeniu. W Dn 7, 14 starotestamentalny autor natchniony zapowiada, że władza 

nad wszystkimi narodami zostaje powierzona Synowi Człowieczemu, który będzie 

rządził przez całą wieczność.  

"Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 

narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie" (Dn 7, 14).  



Wersja Mateusza różni się jednak od wersji z Księgi Daniela pod względem 

stylistycznym. Dn 7, 14 ma charakter  poetycki, a Mt 28, 18 sprowadza wszystko do 

prostego opowiadania. 

Autor Księgi Daniela zaznacza, że władza Syna Człowieczego będzie wieczna, 

natomiast Mateusz podkreśla jej pełnię i uniwersalizm. Ważną rolę u niego odgrywają 

słowa "wszelka władza" ( = "pełnia władzy"). Rozciąga się ona na cały kosmos. Słowa 

"niebo"  i "ziemia" są określeniami wszechświata (Mt 5, 18; 6, 10). Sens tej 

wypowiedzi możemy zrozumieć w świetle Mt 11, 25, gdzie Bóg jest nazwany "Panem 

nieba i ziemi".  

Obraz Jezusa jako depozytariusza pełni władzy jest ważny także z punktu widzenia 

eschatologicznego. W Dn 7, 14 Syn Człowieczy otrzymuje moc po sądzie Boga nad 

narodami. Ewangelista, cytując Księgę Daniela, podkreśla eschatologiczne wypełnienie 

zapowiedzi starotestamentalnej. Chodzi już nie o zapowiedź, ale o jej wypełnienie.  

Syn Człowieczy już otrzymał władzę. 

 samo wydanie rozkazu (Mt 28, 19-20a)   

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19). Fakt posiadania pełni 

władzy przez Jezusa uprawomocnia Go do wydania uczniom rozkazu, aby poszli                       

i nauczali. Jako Pan świata zdecydował się skierować swoje orędzie do wszystkich 

narodów. Słowa "wszystkie narody" są odwołaniem do proroctw i oczekiwań Starego 

Testamentu. Bóg wypełnia obietnice. Wspólnota Jezusa Chrystusa staje się nowym 

centrum i znakiem nowego porządku zbawienia. 

Ważne jest słowo "idźcie". Uczniowie mają przekroczyć granice wcześniejszej 

działalności Jezusa i udać się do pogan. Jest to zapowiedź nowej fazy zbawienia, która 

obejmuje wszystkich. Działalność apostolska rozciągnie się na cały świat.  

Mateusz, który często zaznacza, że misja Jezusa Chrystusa ograniczała się do Izraela, 

tutaj w sposób zaskakujący przedstawia Zmartwychwstałego, który przed swoim 

orędziem roztacza perspektywę uniwersalistyczną. 

Wersety Mt 28, 19 - 20a należą do zakończenia Ewangelii św. Mateusza, przez co 

nadają odpowiednią wagę wcześniejszym napomknieniom o uniwersalnym wymiarze 

Dobrej Nowiny.  

Już na początku autor zasygnalizował, że Jezus, mimo iż pojawił się w rodzi 

Abrahama     i Dawida (Mt 1, 1), jest przeznaczony dla całej ludzkości (świadczy o 

tym  choćby obecność pogańskich kobiet w Jego rodowodzie).  



W następnych rozdziałach też pojawiają się podobne elementy, (np. przybycie 

Mędrców). Obecnie  

następuje punkt zwrotny w historii świata. 

 Uczniowie Jezusa mają udać się do "wszystkich narodów". 

Apostołowie mają czynić wszystkich ludzi uczniami Chrystusa (gr. matheteusate). 

Chodzi przede wszystkim o osobiste i całkowite przylgnięcie do Niego. 

Praca apostołów ma zmierzać do tego, aby w życiu innych ludzi 

powtórzyło się to samo, co stało się z nimi. On wezwał ich do siebie i związał ze 

sobą. 

Nie chodzi zatem o zwykłe nauczanie, ale o wprowadzenie we wspólnotę życia                     

z Jezusem. Uczeń ma uczestniczyć w Jego życiu. 

Uczniem jest każdy, kto Go słucha, kto Go kocha, czyli idzie za Nim. Powołanie 

uczniów łączy ich z Jego osobą, jak widać to doskonale w Kazaniu na górze oraz w 

innych mowach Mistrza z Nazaretu. (...) 

 zapewnienie o stałej obecności przy uczniach (Mt 28, 20b) 

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 

28, 20b). Całość kończy się zapewnieniem Jezusa, że pozostanie z apostołami: "Ja 

jestem z wami".  

W wypełnianiu misji nie wystarczą jedynie siły naturalne: sam Pan będzie 

towarzyszył wysłannikom. Wzmocni ich swoją mocą i swoim autorytetem. 

Taka myśl pojawia się wiele razy w księgach Starego Testamentu, których autorzy 

często piszą o szczególnej obecności Boga (Rdz 26, 24; Pwt 20, 1- 4; Joz 1, 9; Iz 41, 10; 

43, 5; Jr 1, 8.19). Jest to obietnica, która ma swoje źródło w imieniu Boga (hebr. Jahwe 

- "Jestem, który jestem" [Wj 3, 14-15]. Mimo słabości wybranych ludzi moc Boga 

przezwycięży wszelkie trudności.  

W naszym wypadku oznacza to, że Bóg Izraela, za pośrednictwem uwielbionego 

Jezusa Chrystusa, przekształca teraz swoją obecność na korzyść Izraela w obecność na 

korzyść wszystkich narodów, i to na zawsze. 

Dwa semicko zabarwione zwroty podkreślają ciągłą obecność Jezusa Chrystusa 

wśród swych wysłańców oraz jej trwanie. Pierwszy zwrot: "Przez wszystkie dni" - 

znaczy tyle, co "zawsze", "ciągle".  



Odpowiada hebrajskiemu kol - hajamim, które jest często zastępowane przez leolam 

("wiecznie"). Jeśli chodzi o drugi zwrot: "aż do skończenia świata" - to jego sens jest 

dyskusyjny.  

Może mieć znaczenie czasowe ("skończenie", "koniec") albo przestrzenne 

("kraniec").  W drugim wypadku można by przyjąć, że Jezus zapowiada swoją obecność 

nieograniczoną geograficznie czy etnicznie. Jednak termin grecki synteleia ma 

najczęściej znaczenie czasowe.  

W takim razie wskazuje na końcową epokę Kościoła. Epokę tę zainaugurowało 

zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wejście w posiadanie uniwersalnej władzy w całym 

kosmosie. 

Mistrz zapewnia swoich uczniów o zwycięstwie: Ich misja się powiedzie, choć nie 

oznacza to, że obędzie się bez ofiar i trudności.  

Ewangelia św. Mateusza kończy się więc optymistyczną wizją. Działalność misyjna 

jest zatem rzeczywistością eschatologiczną. Odnosi się do przyszłości, która już się 

rozpoczęła. Misja jest konsekwencją objawienia się władzy Jezusa Chrystusa. 

Można jeszcze zadać sobie pytanie, czy zapewnienie to odnosi się tylko do 

apostołów czy także do hierarchów Kościoła?  

Zwrot "aż do skończenia świata" wskazuje, że dotyczy ono nie tylko apostołów, 

ale także ich następców. 
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Wniebowstąpienie Jezusa  Mt 28, 16-20; Dz 1,1-11 

 

Obraz dla modlitwy: Wyobraźmy sobie scenę wniebowstąpienia Jezusa. 

Prośba o owoc modlitwy: O łaskę głębokiej radości, że Jezus wstąpił do nieba, 

aby przygotować nam miejsce. 

 

W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele 

 

Słowa, które Jezus skierował do Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy, były 

zapowiedzią, że Jego dzieło na ziemi zmierza ku końcowi i rozpocznie się coś 

nowego. Objawił im, że śmierć nie jest końcem życia człowieka, ale dopiero 

początkiem nowej rzeczywistości, której jeszcze nie znamy. 

Wreszcie przyszedł dzień, w którym obietnica zapowiedziana w Wielki Czwartek 

spełniła się na ich oczach. 

Na szczycie góry pożegnał się z Apostołami mówiąc:  

"Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,18-20). 

 

Został wzięty do nieba, aby "przygotować nam miejsce", ponieważ:  

"W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele" (J 14,2). 



Wniebowstąpienie jest spełnieniem nie tylko słów Jezusa, ale przede 

wszystkim realizacją głębokiej tęsknoty człowieka za tym miejscem, które na 

początku swojej historii utraciła ludzkość przez grzech Adama i Ewy. 

Wygnanie z raju nie było mało znaczącym wydarzeniem w życiu ludzi, ale tragedią 

zakodowaną głęboko w sercach, ponieważ nie chodziło o przeprowadzkę do innej 

miejscowości, gdzie są trudniejsze warunki życia. "W trudzie będziesz zdobywał od 

niej pożywienie" (Rdz 3,17). 

To było wydarzenie wewnętrzne, dokonane w sercu człowieka. To był przeskok 

kosmiczny od światła do ciemności, od życia do śmierci, od nadzwyczajnej wolności 

do nieznośnej doli niewolnika. 

Utracenie raju było utraceniem skarbu, który był fundamentem szczęścia.  

Ten skarb to doświadczenie nieustannej, wszechogarniającej miłości Ojca. 

W swej głębokiej istocie, raj nie polegał na wiecznych wakacjach w ogrodzie Eden, 

z pięknymi krajobrazami, wodą i najlepszymi warunkami do życia. 

 

To nie miejsce, ale wewnętrzne doświadczenie miłości najbliższej Osoby Boga, 

miłującego Ojca, w cieniu którego nie było strachu, niepewności, walki o przetrwanie, 

rywalizacji o pierwsze miejsce. 

Wszystko miało głęboki sens, również ostrzeżenie kochającego Tatusia, że są                       

w tym ogrodzie niebezpieczne miejsca, które mogą kosztować nawet życie. 

"Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z 

drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, 

niechybnie umrzesz" (Rdz 2,16). 

Dlatego to przykazanie nie stanowiło żadnego problemu, do momentu, kiedy 

pojawił się wąż, z którym nie można dialogować, ponieważ "był najbardziej 

przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych" (Rdz 3,1). 

Wniebowstąpienie jest realizacją najgłębszej tęsknoty ludzkiego serca za 

powrotem nie do jakiegoś miejsca, gdzie są wieczne wakacje, ale do zjednoczenia                  

z Miłością. 

Jest to spełnienie obietnicy Jezusa:  

"Idę przecież przygotować wam miejsce" (J 14,2). 

 



Systemy, które zamykają niebo 

 

Słowa Jezusa o niebie są szczególnie ważne dzisiaj, ponieważ żyjemy w czasach, w 

jakich wielu ludzi pamięta XX - wieczne totalitaryzmy: niemiecki nazizm, radziecki 

komunizm i wiele innych na całym świecie, które odznaczały się  szczególną 

nienawiścią do wszystkiego, co nadprzyrodzone. Dla nich bowiem celem było 

stworzenie raju na ziemi. 

To były ideologie, które w swojej istocie miały wypisane odrzucenie tego 

wszystkiego, co kojarzy się z każdą religią, ale szczególny sprzeciw budziło w nich 

chrześcijaństwo. 

Dlatego główną obsesją tych ideologii była systematyczna walka przeciw 

Kościołowi, który według nich był hamulcem postępu i fundamentem zacofania. 

Niebo musiało zostać zamknięte. 

Czasy, w których żyjemy, są też bardzo ważnym dziejowym momentem walki, bo 

chociaż formalnie totalitaryzm niemiecki i radziecki zostały potępione, to jednak sama 

ideologia odradza się na różnych poziomach i przybiera nowe formy walki z 

chrześcijaństwem. 

Są to różne idee neomarksizmu kulturowego zmieniające swoje nazwy, ale mające 

wspólny korzeń w ideologii ateistycznej. 

 

W czasie naszej kontemplacji ważne jest umiejscowić siebie w obecnym 

kontekście historycznym, ponieważ  

jesteśmy powołani, aby świadczyć, że niebo istnieje                                                   

i jest ono naszym przeznaczeniem. 

Jezus Chrystus tam właśnie na nas czeka, a życie ziemskie może być pasjonujące, 

"nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, 

przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom 

duchowym zła na wyżynach niebieskich" (Ef 6,12). 

 

Możemy w tym miejscu przypomnieć sobie rozmyślanie o dwóch sztandarach, 

gdzie na nowo - podobnie jak w raju - toczy się walka, którą rozpoczął wąż. On 

zarzuca "sieci i kajdany", którymi są "żądza bogactw (...) próżna chwała światowa i 

pycha" (CD 142). 



Tego typu pokusa jest propozycją raju, w którym nie ma miłującego Ojca, nie ma 

radości, nie ma prawdziwego szczęścia. 

Jezus, który jest Wcielonym Słowem i Obrazem Ojca, nie tylko zapowiadał niebo, 

ale wraz ze swoim przyjściem przybliżył Królestwo Boże na ziemi. 

Ono może być nawet w naszych sercach (por. Łk 17,21), a także kieruje nasze 

spojrzenie na całkowite spełnienie tęsknoty naszych serc, aby być tam, gdzie  

"ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 

pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2,9). 

Na końcu tej kontemplacji módlmy się szczerze o autentyczne pragnienie spotkania 

się z Bogiem w niebie. 

 

 

Ani oko nie widziało... 

s. Anna M. Pudełko  ("Rycerz Niepokalanej" IV 2018) 

 

       Kiedy się kogoś bardzo kocha, pragnie się być blisko niego, słuchać go, mówić                     

o sobie, robić coś razem – czy nawet razem milczeć. I jeśli jest to prawdziwe w ludzkich 

relacjach miłości i przyjaźni, to tym bardziej w relacji z Bogiem. Bóg, który nas stworzył  

z miłości i dla miłości, w pewnym sensie „nie wyobraża sobie” wieczności bez nas! 

 Czym jest niebo?  

Trudne pytanie, bo tak naprawdę nikt z nas tego nie wie. Musi to być jednak 

rzeczywistość zapierająca dech w piersiach, skoro św. Paweł Apostoł stwierdził: „to, czego 

ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 

wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). 

Tylko Jezus może nam o niebie opowiedzieć, bo On jako jedyny z nieba zstąpił 

na ziemię i do nieba wstąpił.  



Kiedy Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, zaczyna ją od słów: „Ojcze nasz, 

który jesteś w niebie…” (Mt 6,9). Czyli niebo to przestrzeń, którą zamieszkuje Ojciec, 

to „dom Ojca”.  

Tak też mówi Jezus do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy, zapowiadając 

swoje odejście: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, 

to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 

i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 

tam, gdzie Ja jestem”. (J 14,2-3).  

I tu poszerza się nasze rozumienie. Niebo to nie tylko dom Ojca.  

 To miejsce, w którym przebywa Jezus, i które On sam dla nas przygotował 

za cenę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania.  

 Niebo to miejsce, pieczołowicie dla nas przygotowane, w którym jesteśmy 

oczekiwani, wytęsknieni i upragnieni. Jezus pragnie, abyśmy byli z Nim. 

 Co więcej – sam o to prosi: „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli 

ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś 

Mnie przed założeniem świata”. (J 17,24)  

Jezus o wiele częściej niż o niebie mówi o  

 „życiu w pełni”: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je 

w obfitości” (J 10, 10) lub o  

 „życiu wiecznym”: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie 

ich z mojej ręki” (J 10,27-28).  

Jezus też wyjaśnia, na czym polega życie wieczne: „A to jest życie wieczne: aby znali 

Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”                    

(J 17,3). 

 Co to oznacza dla nas w konkrecie? 

 

 Dla człowieka biblijnego „poznawać” oznacza wejść w bardzo osobistą, 

głęboką, zażyłą relację, porównywalną do bliskości w relacji małżeńskiej.  

Więc mamy już pierwszą podpowiedź do pytania, kto do nieba wejdzie. Nie chodzi tu 

jedynie o „poprawność moralną”, o nienaganne wypełnianie przepisów, czy przykazań, 

lecz o budowanie relacji przyjaźni z Bogiem. A przecież w przyjaźni nie chce się zasmucić 

w niczym Przyjaciela!  



Zresztą Jezus sam wyrzuca to nie raz faryzeuszom, że zwracają uwagę na to, co 

zewnętrzne, ale są daleko od Boga: 

 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7,6) 

oraz  

„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, 

lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym 

dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy 

złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego 

imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, 

którzy dopuszczacie się nieprawości!»” (Mt 7,21-23).  

Jak wymagające są te słowa Jezusa.  

I chyba najbardziej zadziwia nas, że można głosić Ewangelię, wyrzucać złe duchy, 

a nawet czynić cuda, a mimo to być „nieznanym” Jezusowi, czyli czynić to dla samych 

siebie, dla własnej chwały, ale mieć serce zamknięte na Słowo, serce, które nie chce 

nawrócenia, nie chce przylgnąć do Zbawcy!  

Tak naprawdę bramy nieba otwierają nam nie wielkie rzeczy zdziałane dla Boga, 

lecz miłość, którą żyliśmy na co dzień, bo jak mówił św. Jan od Krzyża:  

„Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości” (por. KKK 1022).  

I to stwierdzenie pięknie łączy się ze słowami św. Pawła, przytoczonymi na początku 

naszej refleksji: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. 

Niebo jest darem 

Niebo jest więc dla tych, którzy miłują  Boga! Niebo tak naprawdę jest darem, który 

przychodzi z miłującego serca Ojca. Nie chodzi więc o "zasługiwanie" na niebo, lecz 

przyjmowanie daru. Aby przyjąć dar, potrzeba się otworzyć. Potrzeba przyjąć miłość Boga! 

Ten, kto przyjmuje Bożą miłość, zaczyna nią żyć i dzielić się z innymi. Ten, kto spotkał 

w swoim życiu miłość, "żyje już nie dla samego siebie, lecz dla Jezusa" (por. 2 Kor 5, 

15), a to znaczy, że razem z Jezusem chce pomagać, służyć, kochać innych.  

 To jest najprostsza droga do nieba!  

Uczmy się więc od Jezusa kochać, aby niebo, czyli: "komunia życia i miłości z Trójcą 

Świętą, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi",  



stała się naszym udziałem, bo "niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem 

najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia"                             

(KKK 1024).  

Niebo jest także tęsknotą Ojca za bliskością wieczną z każdym z nas 

 

 

 

Francesco Rossi de Gasparis 

- Zmartwychwstał, nie ma Go tu! Jest żywy na zawsze! 

Wyd. Kontrast, Warszawa 2018 

 

Rozdział X 

Ewangelia dla całego stworzenia: zakończenie Ewangelii według Marka 

Mk 16,9-20 

 

Tego zakończenia nie ma w wielu manuskryptach, także w Watykańskim                             

i Synajskim z IV wieku. Było ono jednak znane pisarzom kościelnym już w I wieku, 

np. Ireneuszowi, i zostało włączone do wielu manuskryptów późniejszych. 

Tekst ten należy do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu. 

Jakiekolwiek byłoby jego pochodzenie, Kościół uważa je za kanoniczne                             

i natchnione. 

Znajdujemy w nim syntezę ukazań się Zmartwychwstałego Pana, o której 

wspominaliśmy już wcześniej
1
. 

To co ma znaczenie w tym tekście, jest z pewnością późniejsze niż Ewangelia 

według Łukasza (w której mówi się o dwóch uczniach idących do Emaus oraz wzięciu 

Jezusa do nieba: Mk 16,12-13.19), a także Ewangelia Jana (wspomnienie o Marii z 

Magdali: Mk 16,9-11), czy również ta według Mateusza (Mt 16 14-15). 

                                                           
1
 W poprzednich rozdziałach tej pozycji książkowej (- przyp. M.K) 



Ten sam fragment wspomina ukazania się Zmartwychwstałego swoim, gdy byli 

przy stole, o czym mówi Łukasz i Jan (Mk 16,14-15). 

Omawiane wersety są więc rodzajem skrótu tego, o czym wspominali świadkowie 

zmartwychwstania w pierwszych wspólnotach kościelnych, i jednocześnie są 

użyteczne dla podsumowania tego, o czym rozważaliśmy. 

Na przykład wątek zwątpienia jest jeszcze bardziej podkreślony i udramatyzowany 

w wersetach 11.13.14. 

Ale są także cechy własne tego tekstu, dotyczące zwłaszcza misji, do której 

zostało posłanych Jedenastu, oraz znaki, jakie towarzyszyły wierzącym i zbawionym. 

Te znaki nie są owocem pracy redakcyjnej Ewangelisty, lecz przedstawiają mały 

zbiór faktów, opowiadanych głównie w dziejach Apostolskich oraz w całym Nowym 

Testamencie, takich jak: 

 wyrzucanie demonów (por. Dz 13,9-11; 16, 16-18) 

 mówienie nowymi językami (por. 1 Kor 13,1; 14) 

 możliwość brania do rąk jadowitego węża bez poniesienia szkody (por. Łk 

10,19; Dz 28, 3-6) 

 picie trucizny bez otrucia się; wkładanie rąk na chorych i ich uzdrawianie 

(por. Dz 3,1-10; 9,32-35; 14, 8-12; Jk 5,14-15). 

Zakończenie Markowe jest więc podobne do tych u pozostałych Ewangelistów. 

Jesteśmy jeszcze przy stole (uczta eschatologiczna), jak nad jeziorem lub                           

w Wieczerniku, któremu towarzyszy wzięcie Jezusa do nieba oraz jego intronizacja po 

prawicy Boga.  

Podobnie jak z góry Galilejskiej, uczniowie wychodzą i głoszą wszędzie, a Pan                  

z nimi współpracuje i potwierdza Słowo dzięki cudom, jakie Mu towarzyszą. 

Słowo Boże roznosi się wszędzie (pantachou). 

Ewangelia, pisze Paweł, jest energią Boga (dynamis theou) dla zbawienia każdego 

wierzącego (Rz 1,16). Choć wychodzi z ust nas, którzy ją przepowiadamy, ma w sobie 

moc, która nie jest naszą, ale na boską miarę. 

Przypominamy: to nie my kierujemy połowem. My rzucamy sieci, ale to Pan 

kieruje i naprowadza ryby.  

Połów istnieje dookoła w świecie, w dziele Boga, które rozpoczęło się i wybuchło 

wraz ze zmartwychwstaniem i panowaniem Jezusa Chrystusa. 



Ewangelia nie jest proklamowana samotnie przez Kościół w historii. Pan "ze swego 

nieba" działa razem z ewangelizatorami na drogach świata. 

Kościół nie jest autorem Słowa i nie kontroluje Ducha. Podobnie jak istnieje 

diakonia Słowa (diakonia tou logou: Dz 6,4), istnieje posługa Ducha (diakonia tou 

pneumatos: 2 Kor 3,8). 

Słowo i Duch nie zależą od Kościoła, ale to Kościół jest wezwany, by być "sługą" 

działania Bożego w historii. 

Słowo Boże i Duch Święty nie są związane obecnością i posługą kościelną, "słowo 

Boże nie uległo skrępowaniu" ( 2 Tm 2,9). 

Kościół jest sakramentem widzialnym energii Bożej, Słowa i Ducha, które biegną w 

świecie o wiele dalej niż widzialność eklezjalna. 

Gdy misjonarze przychodzą w jakieś miejsce, spostrzegają, że Pan już tam jest i 

przygotował tam śniadanie na brzegu jeziora.    

On jest zwłaszcza w sumieniach ludzi każdej kultury. 

Trzeba, by misjonarze zaangażowali się w posługę tej działalności Pana w sercach 

ludzkich, wnikliwie rozeznając to, co powinno być wsparte, a co skorygowane. 

Ewangelia jest dziełem Pana zmartwychwstałego w świecie, które ma służyć 

ramionami Słowa i Ducha (por. Ef 6,10-20). 

Gdybyśmy czasem zamierzali używać innych rodzajów broni, które wydają się 

bardziej skuteczne, Słowo i Duch nie będą zamierzać przekształcać się w nasze ciężkie 

wyposażenie (1 Sm 17,38-40), lecz raczej znalazłyby innych diakonów swego 

działania. 

Oby nigdy nie powiedziano o nas tego, co mówił Jeremiasz: 

Podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, aby 

wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody (Jr 2,13). 

Do odnotowania w tym tekście jest afirmacja właściwa Markowi: Ewangelia musi 

być ogłoszona całemu stworzeniu: "Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę 

całemu stworzeniu (poreuthentes eis ton kosman hapanta keryxate to evanghelion 

pase te ktisei)" (Mk 16,15). 

Jak Stary Testament uczy od początku, że nie istnieje tylko relacja między 

człowiekiem i Bogiem, między mężczyzną i kobietą, między jedną istotą ludzką a inną 

istotą ludzką, lecz także ta między człowiekiem i światem - ogrodem Boga (Rdz 1-2), 



podobnie też odnowa ludzkości przez Ewangelię, za pośrednictwem Ducha, winna 

powodować odnowę świata. 

 Jak jest droga ewangelicznej odnowy świata? 

Wydaje się, że horyzont powołania chrześcijańskiego wobec świata zostaje zbytnio 

zawężony do pojęć socjologicznych i ekonomicznych, w porównaniu z duchowymi. 

Natomiast Paweł w Rz 8,19-25 mówi o życiu chrześcijan zmartwychwstałych z 

Chrystusem w świecie: 

Bo 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. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd 

jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, 

którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą 

swoją wzdychamy, oczekując <przybrania za synów> - odkupienia 

naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, 

której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się 

jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, 

spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. 

Tak więc nie tylko istoty ludzkie, ale całe stworzenie oczekuje odkupienia. 

W rzeczywistości bowiem, całe stworzenie jest w stanie upadku (mataiotes = 

próżność, marność) od chwili, gdy rzeczy świata stały się niewolnikami korupcji, 

ponieważ w ręku grzesznych istot ludzkich zostały pozbawione czy zubożone w ich 

znaczeniu. 

Żyjemy dziś w świecie, którego prawdziwego znaczenia w większości już nie 

rozumiemy z powodu grzechu ludzkiego, który sprawia, że wszystko staje się 

nieadekwatne i chaotyczne. 

Kiedy grzeszymy, pozbawiamy znaczenia sens stworzenia, a rzeczy, którymi się 

posługujemy, pozbawiamy "imienia", znaczenia i roli, jaką otrzymały od Stwórcy. 

Nasz grzech zanieczyszcza świat przez nadużycie rzeczy dobrych i pięknych 

stworzonych przez Boga. 

 

 



W takiej sytuacji ujarzmienia stworzenie jęczy i cierpi aż dotąd, niczym w bólach 

rodzenia, i oczekuje z niecierpliwością wyzwolenia z niewoli oraz wejścia do wolności 

chwały synów Boga, które, zjawiając się z wnętrza samego stworzenia wciśniętego w 

nonsensy, uzna i odczyta je według zamysłu i woli Boga, przywracając całe jego 

piękno. 

Zjawienie się Jezusa w tym skorumpowanym świecie, w którym cierpiał niewolę 

zniszczenia (he douleia tes phthoras) aż po śmierć na krzyżu, z której chwalebnie 

zmartwychwstał, zaczyna oczyszczać świat z głupoty. 

Stopniowy i postępujący wzrost uczniów Zmartwychwstałego, którzy, posiadając 

już w sobie pierwociny Jego Ducha, stają się Synami Boga w Synu i w imieniu Syna 

(por. J 1,12-13), prowadzi do wypełnienia proces wyzwolenia i odkupienia, przede 

wszystkim ich ciał (he apolytrosis tou somatos hemon), a stopniowo potem całej 

części stworzenia, jaka jest im dostępna poprzez ich ciało, i jaką są posłani odczytać 

według faktycznej prawdy ich znaczenia. 

Uzyskują więc pełne znaczenie znaki dokonane przez Jezusa (chodzenie po wodzie, 

uciszona burza, wyrzucone demony, uzdrowienie chorych itp.), a także znaki, jakie 

będą towarzyszyły wierzącym, o których mówi Marek (16,17-18). 

Te znaki nie są odczytywane jako jarmarczne znaki magiczne, które podejmują 

wierzący, ale jako rozumne ukierunkowanie i reinterpretacja stworzenia wyzwolonego 

z niewoli. 

Tak rozumiemy i Franciszka, który, jako syn Boży, umie poruszać się między 

ptakami i wilkami, ponieważ także ptaki i wilki cierpią to zniewolenie, a syn Boży nie 

boi się wyzwolić stworzenia z jego skażenia. 

 

Zmartwychwstanie Jezusa wyzwala ruch w łonie wszechświata, 

który jest Ewangelią działającą z siłą w świecie (Rz 1,16-17).  

To jest ekonomia odkupienia wymyślona przez Boga. 

Nie chodzi o jednostki, które by wokół siebie powodowały coraz szersze 

oddziaływanie psychiczne. Chodzi o fakt, że  

w centrum świata i historii jest Pan Jezus zmartwychwstały spośród 

umarłych, który sam może wejść aż do dna śmierci i przekształcić ją. 

 

A tylko ten, kto idzie za Nim, może znaleźć w Nim energię, by odnowić świat. 



W tym znaczeniu zmartwychwstanie Jezusa jest nadzieją wszechświata i 

przekształceniem ciała duchowego, ku któremu zmierza nasze ciało, a także 

przeznaczeniem całej rzeczywistości. 

Idziemy ku transfiguracji, metamorfozie, która dotyczy nie tylko samych istot 

ludzkich, ale całego świata. 

Gdzie bowiem są ludzie, tam jest i świat, zależny od relacji osób między nimi i z 

Bogiem. 

Wyzwolenie winno być głoszone nie tylko istotom ludzkim, ale całemu stworzeniu, 

każdemu stworzeniu. 

"Idźcie na cały świat i głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu!" 

 Jak? 

 

Odnawiając ludzi, sprawiając, że będą wzrastali w świecie jako dzieci Boże. 

Idąc, żyjąc i umierając jako dzieci Boże na tym świecie, przywraca się jego 

znaczenie i wyzwala się stworzenie ze zniewolenia. 

Istoty ludzkie nie wyzwalają się ze zniewolenia, odnawiając i humanizując 

świat, ale wyzwala się i humanizuje świat poprzez odnowienie ludzi. 

Taka jest ekonomia Boga, skupiona w Synu, który stał się człowiekiem, i w Jego 

Duchu wylanym na stworzenie za pośrednictwem Kościoła Syna. 

 

 

 

 

 


