
Pusty grób i misja (Mk 16)

• 16,1-8 – pusty grób i zmartwychwstanie: 

- 16,1: po pospiesznym pogrzebie (ze względu na rozpoczynający się szabat), kobiety 
wczesnym rankiem w dzień po szabacie kupiły wonności, by namaścić ciało Jezusa 
(ciemności, które panowały przy ukrzyżowaniu Jezusa, zostały przezwyciężone!)

- problem odsunięcia kamienia→ 16,4 podkreśla boską interwencję (passivum theologicum)

- 16,5: obecność młodzieńca ubranego w białą szatę

a) anioł → posłaniec od Boga (por. 2Mch 3,26.33; Tob 5,5.7.10; Mk 9,3; Dz 1,10; 10,30)

b) uczeń, ubrany w lniane płótno, który ze strachu porzuca to lniane płótno przy 
aresztowaniu Jezusa i ucieka nagi (Mk 14,51-52) 
[ciało Jezusa była owinięte w lniane płótno w grobie (15,46); teraz nie ma go ani śladu]

→ aluzja również do uczniów, którzy Jezusa opuścili, ale nie zostali ostatecznie usunięci z 
historii swego Mistrza (tak jak Bóg przemienił śmierć Jezusa wskrzeszając Go z martwych, 
tak też może przemienić upadłych uczniów i okryć ich nagość)

- 16,6: ogłoszenie, że Jezus został wskrzeszony [przez Boga] (hvge,rqh) → odpowiedź Boga na 
modlitwę Jezusa (14,36; 15,34) + wypełnienie 3 zapowiedzi męki (8,31; 9,31; 10,33n) + 
wezwanie do podzielenia się nowiną z uczniami i Piotrem w Galilei = konieczność wyjścia z 
Jerozolimy (por. zapowiedzi w 13,10; 14,28, a także posłania uczniów w 3,13-14; 6,7-13)

- 16,8: zaskakująca reakcja kobiet:  nie są posłuszne wezwaniu młodzieńca, a uciekają i ze 
strachu nic nikomu nie mówią (~uczniowie: lęk i ucieczka; 4,41; 6,50; 9,32; 10,32; 14,50-52)

→ nawet proklamacja zmartwychwstania nie tworzy wiary bez osobistego spotkania 
słuchacza z cierpieniem i niesieniem krzyża

• Problem: czy to możliwe, że kobiety w Ewangelii Marka nie ogłosiły wielkanocnej nowiny?

- Mt/Łk/J słusznie opowiadają, że kobiety (pierwsi świadkowie!) zanieśli posłanie dalej.
- Marek zmienia więc znaną już historię (czytelnicy wiedzą, że kobiety powiedziały)

- w ramach narracji ewangelicznej kobiety tego nie robią, ALE: samo istnienie Ewangelii 
Marka mówi czytelnikowi, że zapowiedzi Jezusa dot. głoszenia Dobrej Nowiny się spełniły (!)

→ uczniowie i Piotr zobaczyli jednak Jezusa, tak jak zostało to zapowiedziane w 14,28 i 16,7
→ wspólnota uczniów Zmartwychwstałego powstała jednak nie dzięki skuteczności kobiet 
czy uczniów w głoszeniu, ale dzięki mocy Boga, który wskrzesił swego Syna
→ rozwiązanie historii opowiedzianej przez Marka znajduje się nie w tekście jego Ewangelii, 
ale w życiu czytelników jego Ewangelii

• propozycja: 16,8 jako zawieszone zakończenie (suspens), w którym od czytelnika oczekuje 
się dokończenia historii w jego własnym życiu w oparciu o słowa młodzieńca „Został 
wskrzeszony” (Mk 16,6)



• Zakończenie opisujące ukazania się Zmartwychwstałego dodane przez późniejszego 
kopistę (Mk 16,9-20)

• opinia większości: oryginalnie Ewangelia kończyła się na Mk 16,8 
(nieliczni: zagubione zakończenie?; trudność w interpretacji 16,8)

• starożytność: różne próby dokończenia Mk 

a) Mk 16,9-20 = tzw. Dłuższe Zakończenie; Sobór Trydencki ogłosił je kanonicznym, ale w 
niczym nie zobowiązuje to rzymsko-katolików do przyjmowania Markowego autorstwa

b) tzw. Krótsze Zakończenie (ww. 9-10):  relacjonuje, że kobiety przekazały wiadomość, a 
zbawienie było głoszone od Wschodu do Zachodu

c) tzw. logion Freera – glosa do 16,14, cytowany przez Hieronima

• chrystofanie (Mari Magdalenie, dwóm uczniom w drodze do wsi, Jedenastu za stołem) oraz
wniebowstąpienie

• podobieństwa do zakończenia w Mt i Łk (być może też w J, gdy chodzi o Marię Magdalenę); 
znaki z 16,17-18 podobne do niektórych narracji z Dz

- nie jest pewne, czy kopista zaczerpnął je z innych Ewangelii czy z ustnej tradycji

• motyw niewiary uczniów (16,11.13.14)

• Do przemyślenia: Skoro bohaterowie Ewangelii Marka (uczniowie i kobiety) ze strachu 
pouciekali od zadania niesienia posłania, a ja, jako czytelnik tej Ewangelii (Mk 1,1-13 od 
początku wiem, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, to jak zareaguję na zadanie 
wypowiedziane przez młodzieńca w grobie?
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