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"Zmartwychwstał, nie ma Go tu! Jest żywy na zawsze!" 
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Rozdział II 

 

Niewiasty przy grobie i poszukiwanie Umiłowanego przez Marię z Magdali 

 

Łk 24,1-12;  J 20, 1-20 

 

Nie jest możliwa synopsa (zestawienie, porównanie) opowieści ewangelicznych 

odnoszących się do zmartwychwstania, ponieważ fragmenty, które zawierają opis tego 

samego wydarzenia, bardzo różnią się między sobą. 

Inaczej jest na przykład z opisami męki, które wykazują między sobą duże 

podobieństwa. 

Nie jest łatwo wyjaśnić motyw, podobnie jak nie jest łatwo wytłumaczyć zwięzłość, 

opisu ewangelicznego dotyczącego zmartwychwstania w zestawieniu z innymi 

relacjami ewangelicznymi. 

Zasadniczą racją wydaje się fakt, że  

 zmartwychwstanie jest dla Kościoła nie tyle wspomnieniem, 

pamięcią przeszłości, co raczej doświadczeniem stałej obecności 

żyjącego Pana wśród chrześcijan  

i nie robi się z niego historii tego, co minęło. 

Życie wspólnoty, zaczynając od zmartwychwstania, jest czymś, co się bardziej 

przeżywa, niż czymś, co się wspomina. 

Rodzący się Kościół przeżywał zmartwychwstanie przede wszystkim w swojej 

liturgii, stopniowo dopracowywanej, oraz w swym dynamizmie życia, bardziej aniżeli 

w opowieściach o przeszłości. 

W każdym razie, u różnych Ewangelistów spotykamy odmienną wersję odkrycia 

pustego grobu przez niewiasty. 

 

 



Pewne podobieństwo (zbliżenie) możliwe jest jedynie między opisami Łukasza i 

Jana. 

 Łk 24,1-12:  

Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczynało świtać, przyszły do 

grobowca wraz z innymi (kobietami), niosąc wonności, które przygotowały.
1
 

Wspomniane kobiety są bez wątpienia tymi samymi, które były świadkami 

śmierci Jezusa na Kalwarii i dlatego w opisie nawet nie zostało powtórzone, z 

jakiego powodu teraz przyszły. Poprzedni rozdział (Łk 23,55-56) kończył się 

następującą uwagą:  

Były tam i kobiety, które razem z (Jezusem) przybyły z Galilei. Oglądały 

grób oraz jak złożono Jego ciało, a wróciwszy przygotowały wonności                     

i olejki, lecz w szabat odpoczywały według przykazania.
2
 

Więź między krzyżem a pustym grobem jest tutaj jeszcze większa niż to się 

zauważa u Marka 

 

 J 20,1-10:  

U Jana znajdujemy odmienną prezentację tego samego wydarzenia. 

A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena przychodzi do grobowca i widzi, że kamień zamykający 

grobowiec jest odsunięty. Biegnie więc, przychodzi do Szymona Piotra oraz 

do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i mówi do nich: Wzięli Pana z 

grobowca i nie wiemy, gdzie Go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi 

uczeń i ruszyli do grobu. Biegli zaś razem; jednakże ten drugi uczeń pobiegł 

przodem, prędzej od Piotra, i pierwszy przybył do grobowca. Gdy się schylił, 

widzi leżące płótna; jednak nie wszedł. Przychodzi (też) Szymon Piotr, który 

podąża za nim, wszedł do grobowca i widzi leżące płótna oraz chustę, która 

była na Jego głowie, leżące nie razem z płótnami, ale zwiniętą na jednym 

miejscu. Wtedy wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do 

grobowca, zobaczył - i uwierzył. Jeszcze bowiem nie zrozumieli Pisma, że On 

ma powstać z martwych. Odeszli więc uczniowie z powrotem do siebie. 

Najpierw należy zwrócić szczególną uwagę na charakter tych dwóch fragmentów, 

aby zrozumieć, co one oznaczają, a potem, z pomocą odniesień do mniej lub bardziej 

bliskiego kontekstu, poszerzyć to zrozumienie. 

                                                           
1
 BT: W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.  

2
 BT:  Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało 

złożone ciało Jezusa.  Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem 
zachowały spoczynek szabatu. 



Porównanie dwóch tekstów 

Podkreślenie przez Łukasza przeciwieństwa między niewiastami i Jedenastoma, 

uosabianymi zwłaszcza przez Piotra, ma swój motyw teologiczny i katechetyczny. 

 Z jednej strony mamy do czynienia ze świadectwem kobiet, które - choć nie 

jest to powiedziane wprost - wierzą, a przynajmniej zaczynają wierzyć;  

 z drugiej zaś Piotr biegnie do grobu, ale nie widzi nikogo i wraca do domu 

pełen osłupienia. 

Jest to ten sam rodzaj osłupienia, jaki widzieliśmy u niewiast w opowieści Marka. 

Łk 24, 22-24 będzie pamiętał tę różnicę reakcji kobiet i mężczyzn. 

 

Powyższy motyw jest w pewien sposób podjęty przez Jana. Nie tyle jednak jako 

przeciwieństwo między kobietami a mężczyznami. 

Zresztą w tym przypadku jest tylko jednak kobieta - Maria Magdalena, co raczej 

służy jako zaakcentowanie różnicy między Szymonem Piotrem i tym drugim uczniem. 

U Jana funkcję kobiet pełni jakby ów drugi uczeń, który "zobaczył - i uwierzył"               

(J 20,9). 

To jest tematyka odnosząca się do Kościoła, bowiem katechezy o 

zmartwychwstaniu są przede wszystkim katechezami o Kościele. 

We wspólnocie, która rodzi się z wiary w Zmartwychwstałego, można dostrzec 

pewną dialektykę: nie przeciwieństwo, ale uzupełnianie się między tymi, którzy pełnią 

funkcje apostolskie, czyli szefami wspólnot kościelnych, a zwyczajnymi wiernymi. 

Zwykłego wierzącego przedstawia u Jana ten inny uczeń, którego Pan miłował, 

który świadomie nie wymienia swego imienia. 

Jest to tym bardziej interesujące, gdyż w zasadzie autor Czwartej Ewangelii ma 

zwyczaj nazywania konkretnej osoby, jak to było w opisie namaszczenia w Betanii. 

U Mateusza (26,7) i u Marka (14,3) jest ona określona jedynie jako "niewiasta", 

podczas gdy u Jana (12,3) jest utożsamiona  z Marią, siostrą Marty i Łazarza. 

Natomiast "uczniowie" u Mateusza (26,8) oraz "niektórzy" u Marka (14,4), którzy 

ją krytykują, są u Jana (12,4-6) utożsamieni z osobą Judasza, zdrajcy. 

 

Jestem przekonany, że zubożamy wymiar teologiczny postaci tego anonimowego 

ucznia, jeśli z pośpiechem utożsamiamy go z "Janem". Wydaje się, że jest on obrazem 

prostego ucznia, którego Jezus miłuje i który daje się miłować przez Jezusa. 

 

 



To jest uczeń, który wypoczywał na jego piersi podczas Wieczerzy (J 13,23-25;                  

por 21,20). Prawdopodobnie to on szedł za Jezusem aż do wnętrza rezydencji 

najwyższego kapłana, gdzie go znano, i pomógł tam wejść także Piotrowi (J 18,15-16). 

To uczeń, który w łodzi Szymona Piotra, przed świtem na jeziorze, jako pierwszy 

rozpoznał Pana na brzegu (J 21,7), i który został wskazany na końcu Ewangelii jako 

ten, który pozostanie aż do ponownego przyjścia Jezusa (J 21,20-23). 

Jest on przedstawiony jako godny zaufania świadek wydarzeń, które ukazuje cała 

Ewangelia (J 21,24). 

Rzeczą dość delikatną jest określenie historyczności tego ucznia, ale z pewnością                          

w kompozycji Ewangelii reprezentuje on zwykłego wiernego, który często towarzyszy 

Piotrowi. 

Jest on uczniem, który został powołany, by miłować Jezusa i iść za Nim                      

(J 21,19.22) w zadaniu mesjańskim "pasterza" owiec (J 21,15-17). 

Piotr jest w Czwartej Ewangelii, podobnie jak u innych Ewangelistów, przełożonym 

wspólnoty kościelnej, przełożonym misji, skałą, na której jest zbudowany Kościół. 

Piotr jest szefem wspólnoty kościelnej, ów drugi uczeń zaś prostym uczniem (por. 

także Łk 22,31-32; 1 P 5,1-11). 

 

Tę rolę "prostego ucznia" pełnią u Łukasza, a także u Mateusza i Marka, przede 

wszystkim kobiety. 

Uświadomienie sobie tego pozwala zrozumieć, co oznacza rola niewiast w 

opowieściach o zmartwychwstaniu. Nie można zatrzymywać się na zwykłym 

stwierdzeniu ich kobiecości. 

Jest w tym wszystkim coś większego. 

Te niewiasty nie są zwykłymi kobietami, ale są tymi, które szły za 

Jezusem od Galilei (Mt 27,55-56; Mk 15,40.41; Łk 23,55). Są to kobiety, o których 

mówi Łukasz w rozdziale 8,1-3 - w szczególnym tekście, który wydaje się mieć 

wyjątkowe znaczenie w całej jego Ewangelii: "Następnie wędrował przez miasta i wsie, 

nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu  oraz kilka 

kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą 

opuściło siedem złych duchów;  Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna                     

i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.". 

 

Od rozdziału 4 do 9 Łukasz przedstawia różne etapy pierwszej części misji Jezusa 

w Galilei. Składają się na to różne wydarzenia, poprzez które Jezus, wprowadzając              

w życie programowe przemówienie wygłoszone w nazaretańskiej synagodze, otworzył 

dla wszystkich jubileuszowy rok łaski Pana. 



Nadszedł dla wszystkich czas uczestniczenia w dziedzictwie Izraela, jak to 

miało miejsce w sposób nadzwyczajny w czasach Eliasza z wdową z Sarepty oraz w 

czasach Elizeusza z Syryjczykiem Naamanem (Łk 4,16-30). 

Nadszedł czas, w którym  

 opętany z Kafarnaum zostaje wyzwolony (Łk 4,33-36), a  

 teściowa Szymona uwolniona z gorączki (Łk 4,38-39); w którym  

 ręka Jezusa wyciąga się, by uzdrowić trędowatego (Łk 5, 12-13), a  

 paralitykowi zostają przebaczone grzechy (Łk 5,20-26);  

 gdy celnik Levi zostaje powołany do grona uczniów Mesjasza (Łk 5,27-32) i  

 nie zachowuje się postu, gdy się siedzi przy stole z oblubieńcem (Łk 5,33-35). 

Wówczas w  

 dzień szabatu zostaje uzdrowiony człowiek z uschłą ręką (Łk 5,6-11);  

 ogłoszona zostaje przyjaźń wobec nieprzyjaciół (Łk 6, 27-28);  

 uzdrowiony zostaje konający sługa setnika (Łk 7,10) i  

 przywrócony do życia syn wdowy z Nain (Łk 7,11-17);  

 jawnogrzesznicy, która okazała się zdolna do rzeczywistej miłości, zostają 

przebaczone grzechy, a  

 grupa uczennic - niewiast podąża za grupą Jezusa, który 

ewangelizuje miasta i osiedla (Łk 7,1 - 8,3) itp. 

 

W tamtych czasach było czymś niespotykanym, by kobiety dołączały do posługi w 

drodze, którą spełniał rabin. 

Przyjęcie roku jubileuszowego Dobrej Nowiny (Ewangelii) Pana ogłoszonego przez 

Jezusa, nie mogłoby się ograniczyć jedynie do mężczyzn, bez włączenia także kobiet 

(Por. Łk 8,26-56; 13, 10-17 i 14, 1-6; 15, 4-10; 18, 1-14). 

Tak więc te kobiety, które przybyły do Jerozolimy i z troską spoglądały na 

miejsce grobu, stają się pierwszymi świadkami zmartwychwstania 

ukrzyżowanego Mesjasza. 

Ich znaczenie można porównać do owego ucznia, którego Jezus miłował. 

Nie należą one do instytucjonalnej wspólnoty Dwunastu, ale są częścią grupy 

zwykłych wiernych, są podmiotem radykalnego doświadczenia, z którego rodzi się 

Kościół, czyli wiary, i w tym właśnie wyprzedzają także przywódców. 

Doświadczenie wiary bowiem jest całkowicie darmowe, gdyż żadne przygotowanie 

nie jest na miarę wiary. 

Żaden ludzki tytuł nie zapewnia pierwszeństwa w wierze! 



Człowiek, cokolwiek by zrobił, nie czyni nic, co byłoby godne pierwszego aktu 

wiary. Jego początek płynie od Boga, jest całkowicie darmowy. 

Dlatego często zaczyna się nie od przywódców wspólnoty, ale od zwykłych 

wiernych. Jest owocem zasady darmowej miłości, którą wielokrotnie ogłasza Księga 

Powtórzonego Prawa: 

PAN umiłował was i wybrał was nie dlatego, ży byliście liczniejsi od innych 

narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów; Lecz ponieważ 

PAN was umiłował (Pwt 7,7-8). 

Gdy Bóg zbliża się do człowieka, spotyka go nie tylko całkowicie 

nieprzygotowanego, nie tylko wywołuje lęk, o którym wcześniej była mowa, ale w 

konkretnym momencie życia wspólnoty wierzących zaczyna od tych ostatnich, 

anonimowych. 

Tak jak nadeszła chwila, w której Jedenastu została powierzona misja ewangelizacji 

narodów, tak też teraz, w tej sytuacji, prostym uczniom:  

 uczniowi, którego Jezus miłuje, czy  

 kobietom  

zostaje powierzona misja wewnątrz - kościelna, by iść i głosić braciom, że               

Jezus zmartwychwstał. 
 

W Kościele mogą być, i są w rzeczywistości, specyficzne misje, funkcje i zadania 

powierzone niektórym. Ale przede wszystkim jest powołanie do wiary, które nie 

odnosi się do żadnej specyficznej posługi (funkcji). 

Jedenastu reaguje, według Łukasza, nie dowierzając niewiastom - być może właśnie 

dlatego, że są one niewiastami (Łk 24,11). 

Podobnie w następnym opowiadaniu, o dwóch uczniach z Emaus, to samo. 

Grób jest naprawdę pusty, jak to mówiły kobiety, a niektórzy członkowie wspólnoty 

mogli to sprawdzić. 

Gdy zaś chodzi o widzenie dwóch aniołów, którzy powiedzieli, że Jezus jest żywy, 

mężczyźni, którzy udali się do grobu, nie zauważyli niczego podobnego                            

(Łk 24,22-24). 

W przypadku ślepego od urodzenia i uzdrowionego ze swej ślepoty w sobotę, w 

Czwartej Ewangelii, na powtarzające się pytania faryzeuszy - "Kto ci otworzył oczy? 

Co zrobiłeś? Jak uzdrowiłeś swoją ślepotę?" - ten człowiek, który zresztą jest kimś 

anonimowym, odpowiada: "Czy chcecie i wy stać się Jego uczniami?". Wtedy 

faryzeusze klną na niego i mówią: "Ty jesteś jego uczniem, my jesteśmy uczniami 

Mojżesza, wiemy, że do Mojżesza mówił Bóg; a o tym nie wiemy skąd pochodzi". 



Na pełną mądrości replikę ze strony ślepego, który teraz już widzi, jego krytycy 

odpowiadają: "<Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?"> I precz 

go wyrzucili" (J 9,13-34). 

To jest pokusa, która może dotknąć także Kościół w tych, którzy pełnią funkcje, 

jakąś rolę czy specyficzne powołanie: "My jesteśmy przełożonymi wspólnoty, a ty 

chcesz nas nauczać?". 

Przeciwne wskazanie, na które zwracają naszą uwagę Ewangeliści, brzmi; by jak 

mówił Jeremiasz, nie nazywać nikogo "mistrzem". 

Wiara nie pochodzi z Kościoła, od przywódców czy mistrzów - to jest uwaga 

bardzo ważna, by należycie rozumieć czym jest Kościół, by zrozumieć, jak kształtuje 

się on wokół przesłania o zmartwychwstaniu. 

Kościół pochodzi z wysoka; to "wysoko" nie oznacza hierarchii kościelnej, ale jest 

nim Pan. Pan tworzy Kościół. 

Żadna władza kościelna nie jest w stanie skutecznie wzywać do wiary, ale 

jednocześnie bez wiary nie można być członkiem Kościoła. Bez wiary opuszcza się 

Kościół, choćby pełniło się jednocześnie najważniejsze, najwyższe funkcje. 

Zmartwychwstały ukazuje się z tą właśnie cechą charakterystyczną:  

On jest Panem. 

Nowina paschalna jest tym, co zwołuje ludzi, czyniąc ich wierzącymi, i sprawia, że 

są w łonie tej wspólnoty jako świadkowie Zmartwychwstałego. 

 

Z drugiej strony jest ważne, by zauważyć, że wiara sama z siebie nie daje 

specyficznej funkcji we wspólnocie. 

Kościół żyje dwoma wymiarami:  

 teologicznym, opartym o wiarę, nadzieję i miłość, płynącymi bezpośrednio 

od Boga,  

 instytucjonalnym, o charakterze sakramentalnym, obdarzonym szczególnymi 

rolami mediacji, które, ustanowione przez Jezusa Chrystusa, są w nim 

zakorzenione. 

Oczywiście, nie można wykluczyć, że poszczególny wierny może zostać powołany, 

by stać się szefem wspólnoty kościelnej. Nie dziwi także fakt, że ten, kto został 

powołany do określonej posługi kościelnej, jest głęboko wierzącym! 

 

W relacji Jana drugi uczeń, szybszy, przychodzi jako pierwszy, ale czeka aż wejdzie 

Piotr.  



Piotr widzi to, co ów drugi uczeń już widział z zewnątrz, czyli pewne znaki: płótna 

na ziemi i chustę, w którą była owinięta głowa Jezusa, położoną nie na ziemi, ale 

złożoną w miejscu obok. Tak ułożoną, że nie pozwala myśleć o kradzieży, ale o trosce 

o pewien ład. 

Piotr widzi to, co jest.  

Natomiast, gdy ów drugi uczeń wchodzi do grobu, zobaczył ([eiden] - słowo, które 

oznacza "widzieć", ale i "zaczynać rozumieć, wiedzieć", któremu towarzyszy "pojąć") 

i uwierzył [kai episteusen]. 

Zauważmy, że ów drugi uczeń nie stara się przekonać Piotra o tym, w co uwierzył, 

ale stoi cicho. Dlaczego? 

Dlatego, że wiara ma wymiar na tyle osobisty, że trudno jest przekonać kogoś, że 

Pan zmartwychwstał, jedynie w oparciu o to, że są płótna na ziemi i chusta złożona na 

boku. 

Płótna i chustę widzą obaj, ale zdolność odczytania małych, dyskretnych znaków, 

jakie daje Pan, płynie nie tyle z tego, co się widzi, ale od tego, który widzi. 

Ów drugi uczeń, uczeń, którego Jezus miłuje, i który ma szczególną więź z Panem, 

odczytuje rzeczy oczyma, które daje miłość. 

Miłości się nie improwizuje. Nadejdzie w momencie wspólnego świadectwa, ale na 

razie obydwaj wracają do domu (J 20,3-10; por.  

Dz 4,1-22: "Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży 

świątynnej oraz saduceusze  oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie 

umarłych w Jezusie.  Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był 

wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała 

około pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w 

Jerozolimie: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu 

arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim imieniu 

uczyniliście to? Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: 

Przełożeni ludu i starsi!  Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, 

dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam 

wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego 

ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek 

stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, 

który stał się głowicą węgła.  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 

ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 

zbawieni.  Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi 

nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa.                      

 A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali 

więc im wyjść z sali Rady i naradzili się:  Co mamy zrobić z tymi ludźmi? - mówili jeden 

do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców 



Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć.  Aby jednak nie rozpowszechniało 

się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to 

imię.  Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię 

Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych 

bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli                       

i słyszeli.  Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im 

kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się 

stało. A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści 

lat."). 

Opowieść Łukasza częściowo zgadza się z opowieścią Jana, choć nie mówi                           

o drugim uczniu, a jedynie o niewiastach, podczas gdy Piotr biegnie do grobu sam: 

Nachylając się ujrzał tylko złożone płótna - i odszedł do siebie, dziwiąc się 

temu, co się stało (Łk  24,12) 

Prawdopodobnie w tym istotnym zgodnym punkcie między dwoma opowieściami, 

niesynoptycznymi względem siebie, jest wspomnienie nawiedzenia grobu przez 

uczniów, zwłaszcza przez Piotra, podczas którego naprawdę widzieli pusty grób, 

zauważyli pewne dziwne znaki, ale nie inne, nie widzieli ani aniołów, ani Pana. 

Mieli proste i czyste doświadczenie pustego grobu. Ale właśnie to, między innymi, 

świadczy, że nie wystarczy zobaczyć pusty grób, aby uwierzyć                                 

w zmartwychwstanie. 

Zobaczyć pusty grób jest pierwszym szokiem, którego doświadczają ci, którzy 

oczekują czegoś więcej: kobiety, Piotr, drugi uczeń. 

 

W opowieści jest ciągły ruch mężczyzn i kobiet. Oni są w ruchu, nastawieni ku 

jakiejś rzeczy, ku Komuś:  

 są ci, którzy przygotowują wonności,  

 ci, którzy chcą iść zobaczyć,  

 jest nawet swoisty wyścig, by dobiec jako pierwszy do grobu. 

Cała aktywność mężczyzn i kobiet jest skierowana ku Jezusowi, aby zrobić coś dla 

Niego, traktując Go nieco jako przedmiot. 

Maria z Magdali wyraża to wprost:  

Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go położyli (J 20, 2). 

Także  drugi uczeń widział pusty grób. Pierwszym jednak, o czym pomyślał, nie 

było to, że Go gdzieś zabrali. Zaczął rozumieć, wierzyć. 

Jezus jest traktowany przez Marię z Magdali jako rzecz, podczas gdy drugi uczeń 

otwiera się jakby już na inną możliwość. 

 



Uczynić się czynnymi podmiotami wobec "Jezusa - przedmiotu" jest błędną 

postawą, którą opisuje Łukasz, mówiąc o kobietach z twarzami schylonymi ku ziemi, 

którym aniołowie mówią: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?"                      

(Łk 24,5). 

Ten kierunek spojrzenia jest bardzo ważny, podobnie jak w innych opisach 

zmartwychwstania. 

Także na Górze Oliwnej, w chwili wzięcia do nieba Jezusa, aniołowie mówili do 

uczniów: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?"                     

(Dz 1,11). 

Teraz jest moment patrzenia w dół, powrotu do miasta i oczekiwania zesłania 

Ducha, jak to im było powiedziane. 

Odnajdujemy w tym motyw teologii Marka:  

gdy mamy do czynienia z wydarzeniami odnoszącymi się do Boga, pierwszy 

kierunek, w którym człowiek kieruje spojrzenie, nie jest kierunkiem właściwym. 

 

 Tu [przy grobie] patrzą ku ziemi, podczas gdy trzeba podnieść wzrok, a nie 

szukać wśród zmarłych tego, który jest żywy. 

 W drugim zaś przypadku patrzą ku górze, natomiast jest chwila, gdy trzeba, 

by spojrzeli ku dołowi, oczekując daru Boga. 

Nie mówi się jednak o dużym błędzie, ponieważ zawsze są aniołowie Pana, gotowi 

skorygować kierunek ludzkiego spojrzenia. 

Człowiek jest niewprawny w znalezieniu się wobec nowego świata 

Zmartwychwstałego. 

 

Kto zdaje sobie sprawę, jak ważna w świadectwach ewangelicznych jest ta korekta 

anielska, odnosząca się do spojrzenia, a tym samym poszukiwań człowieka, 

zniekształconego jakby w sposób konieczny w punkcie wyjścia zaistniałej możliwości 

"zobaczenia" Zmartwychwstałego przez uczniów, ten ma decydujący argument, by 

odeprzeć wszystkie traktowania po - paschalnych "zjawień się" Jezusa jako aktu 

"przywidzenia" wywołanego pragnieniem i oczekiwaniami Jemu bliskich. 

Oczekiwali i byli skłonni do wszystkiego, za wyjątkiem "zobaczenia" żywym 

swego Mistrza. 

Bez wątpienia u tych, którzy biegli ku grobowi, jest dreszcz i odruch miłości, ale są 

one zorientowane w złą stronę, ponieważ biegną, aby dokonać wobec zwłok Jezusa 

czegoś, co by ich umocniło w przekonaniu o Jego śmierci. 

Jeśli się założy, że On umarł, nie znajduje się niczego. 



Jeśli zaś doświadcza się braku, ale któremu towarzyszy słowo korygujące ten 

kierunek, o ile jest się wrażliwym, by przyjąć tę korektę, tym bardziej wchodzi się w 

wymiar wiary: "uczeń zobaczył i uwierzył". 

Niewiasty wierzą, przypominając sobie słowa Jezusa. To jest kolejnym 

elementem wspólnym obydwu relacji. 

Łukasz mówi, że aniołowie powiedzieli niewiastom: 

 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, 

będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce 

grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.                   

Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, oznajmiły to 

wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.  

Na końcu swojego opowiadania Jan zauważa: 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma 

powstać z martwych. 

Wspomnienie rzeczy już słyszanych jest elementem, który często znajdujemy w 

katechezach o zmartwychwstaniu. 

Pozostaje jednak faktem, że istota ludzka jest niewprawna; że kierunek, ku któremu 

jest zwrócona, często nie jest tym właściwym. 

Doświadczenie zmartwychwstania, i szerzej, doświadczenie świata Boga, 

jest dla niej całkowicie nowe, odmienne od jej cielesności. 
 

 Są jednak słowa Pana, słowa Pisma Świętego. 

 

Wystarczyłoby przypomnieć je sobie, aby należycie otworzyły się oczy. 

Doświadczenie całkowicie nowe, jak to ukazane przez Ewangelie o 

zmartwychwstaniu, łączy się z wieloma słowami Jezusa, w których zapowiadał swą 

mękę, i z tymi [słowami] pożegnalnymi:  

 To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z 

wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. (Łk 24,44) 

 

 Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, 

uwierzyli, że JA JESTEM. (J 13,19) 

 

 To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.                    



(...) A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 

uwierzyli, gdy się to stanie. (J 14, 25-26.29) 

 

 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich 

godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie 

powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami. (J 16,4) 

 

 Jest w człowieku, w jego psychice, nie jako jej cecha, ale jako dar, którego 

zawsze udziela Pan, przygotowanie, ziarno słowa, które, jeśli zostanie podjęte, 

stopniowo może pomóc "przypomnieć sobie", a więc i uwierzyć. 

Jest jeszcze inny aspekt do rozwinięcia: 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu, lecz 

zmartwychwstał (Łk 24,5-6). 
 

Zauważalny jest przemienny sposób mówienia  

"Zmartwychwstały" - On jest "Żyjącym". 

Życie Jezusa zmartwychwstałego nie jest "powrotem" do poprzedniej sytuacji (jak 

w przypadku Łazarza) czy jakiejś temu podobnej. 

Został On "podniesiony" przez Ducha Świętego do całkowicie nowej formy 

istnienia - chwalebnej, która ukazuje chwałę boskości w całkowicie spełnionej 

ludzkości, według zamysłu stwórczego i wcielającego, zadecydowanego przez boską 

Trójcę. 

 

 


