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Dotyk
Jest w Biblii księga, w której 
ani razu nie pada słowo Bóg. Pa-
radoks? Może tak, tym bardziej, 
że według wielu to najpiękniej-
sza księga Biblii. Miłosny poemat, 
któremu nadano tytuł Pieśń nad 
Pieśniami.
Bibliści o nieco romantycznym 
usposobieniu chętnie utożsamiają 
Marię Magdalenę stojącą przy pu-
stym już grobie Jezusa z Oblubieni-
cą, bohaterką Pieśni nad Pieśniami. 
Dlaczego?
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym  

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się do grobu  

i zobaczyła kamień odsunięty (J 20,1).  
Uczennica rodem z Magdali szuka  
Jezusa. Z powodzeniem w jej usta  
można by włożyć wyznanie Szu-
nemitki: Nocą szukałam umiłowane-

go mej duszy, szukałam go, lecz nie 

znalazłam. Wstanę, po mieście cho-

dzić będę, wśród ulic i placów, szukać 

będę ukochanego mej duszy. Szukałam 

go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie 

strażnicy, którzy obchodzą miasto. 

Czyście widzieli miłego duszy mej? 

Zaledwie ich minęłam, znalazłam 

umiłowanego mej duszy, pochwyciłam 

go i nie puszczę (Pnp 3,1-4).
Maria Magdalena wybiera się do  
grobu Jezusa, gdy jeszcze jest ciemno. 
Oblubienica poszukuje ukochanego 
nocą. Maria dostrzega dwóch anio-
łów, Oblubienica – dwóch straż-
ników. W obydwu przypadkach 
nawiązuje się krótki dialog po- 
między kobietami a spotkanymi  
postaciami. Ostatecznie obie boha- 
terki biblijnych opowieści odnajdują  
Umiłowanego. Ojcowie Kościoła  
rozbudowali alegorię: ogród, w któ-
rym znajdował się grób Chrystusa, 
to Kościół, Jezus to boski Ogrodnik – 
Głowa Kościoła, a Maria Magdalena  
uobecnia wszystkich wierzących 
w Niego.

Miasto ponad falami jeziora

Skąd pochodziła bohaterka Jano-
wego opowiadania o wydarzeniach  
przy pustym grobie Jezusa? Wdzię- 
czne miano Magdala to tyle co  

„wieża rybna”. Grecka nazwa miasta  
jest jeszcze bardziej wymowna: „mia- 
sto solonych ryb”. Już ona sama  
wskazuje jasno na fakt, że mamy 
do czynienia ze znacznym ośrodkiem 
rybołówstwa i handlu rybami nad 
brzegiem Jeziora Galilejskiego.
W czasach Jezusa istniała tu synago-
ga, w pozostałościach której obec-

nie trwają prace wykopaliskowe. 
Gmach zbudowany był ze staran-
nie ociosanych kamieni, posiadał 
wewnętrzną kolumnadę i stopnie 
na całą szerokość pomieszczenia. 
Stopnie służyły zapewne jako ławy 
wykorzystywane podczas szabato-
wych nabożeństw. Odrestaurowa-
no między innymi kamienny stół 
o długości trzech metrów, boga-
to zdobiony ornamentami przed-
stawiającymi florę, a także menorę 
czy przedmioty codziennego użytku. 
W środku odnaleziono też wyrzeź-
bione serce. Co więcej, w pobliżu sy-
nagogi odkryto podłużną kolumnę 
kamienną, której przekrój również 
przyjmuje kształt serca. Mieszkańcy 
osady jakoś szczególnie umiłowali  
ten symbol. Wiadomo, że w czasie 
pierwszego powstania Żydów prze-
ciw Rzymianom (66-73 po Chr.)
Magdala była główną kwaterą histo-
ryka Józefa Flawiusza i że szybko ule-
gła wojskom Tytusa i Wespazjana.
 W IV stuleciu wybudowano wzdłuż 
głównej drogi akwedukt, który od-
prowadzał z miasta nadmiar wody. 
Na peryferiach natomiast archeolo-
dzy odsłonili dawne cmentarzysko. 
Żydzi bowiem, zgodnie z Prawem 
Mojżesza, chowali swych zmarłych 
poza murami miejskimi. W samym 
mieście odkryto niemal kwadrato-
wy plac, przypominający forum, ze 

J 20,11-18Magdala, fot. ks. Robert Zieliński
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wszystkich stron otoczone kolum-
nadą. Na północ od placu stały ter-
my, czyli rzymskie łaźnie publiczne,
składające się z szatni, sali masa-
żu i basenów z zimną i ciepłą wodą.
Jeśli zaś chodzi o chrześcijańską  
przeszłość osady, z dawnej świet-
ności pozostały dziś jedynie wydo- 
byte na światło dzienne fragmenty  
murów i wież kościoła dedykowa-
nego Marii Magdalenie. Odnale-
ziono także niewielkie fragmenty 
bizantyjskiej posadzki kościoła.

Grób w ogrodzie

Powróćmy do opowiadania o rozpoz- 
naniu Zmartwychwstałego przez  
Marię Magdalenę (J 20,11-18). Dzieje 
się to w kulminacyjnym momencie 
narracji. W dynamicznym dialogu  
z Jezusem bohaterka odkrywa toż-
samość tajemniczego Ogrodnika. 
Jan ukazuje poszukiwanie i rozpo-
znanie Jezusa zmartwychwstałego  
przez Marię Magdalenę na zasadzie 
procesu. Scena objawienia się Jezusa  
uczennicy, z której wyrzucił siedem 
złych duchów (Łk 8,2), a której nie 
należy utożsamiać z cudzołożnicą, 
została skomponowana z wielką 
pieczołowitością. Można wyróżnić 
w niej następujące elementy:
(1) Maria płacze przy grobie 
(J 20,11.13.15);
(2) Maria widzi Jezusa, lecz sądzi, że 
to ogrodnik (20,14);
(3) Jezus woła Marię po imieniu  
(20,15);
(4) Maria rozpoznaje Jezusa (20,16).
Przejście od stanu smutku do stanu  
radości i od niewiedzy do rozpoz- 
nania Jezusa ukazane jest w oparciu  
o model zmiany pozycji Marii wo-
bec Jezusa i wobec grobu. Zmia-
na ta ma zasadnicze znaczenie 
i właśnie ona może być nazwana  
prawdziwym nawróceniem Marii  
z Magdali. Początkowo kobieta znaj-
duje się naprzeciw grobu. Pochyla  
się, aby zajrzeć do środka i odkry-
wa, że grób jest pusty. Można przy-
puszczać, że brak ciała Jezusa staje 
się dla niej przyczyną jeszcze więk-
szego niż tego spowodowanego  
śmiercią Pana smutku, a także  
przerażenia. W chwilę później  
Jezus pojawia się w scenie, jednak  

nie naprzeciw Marii, lecz za jej  
plecami. Po dialogu z aniołami  
Maria odwróciła się i ujrzała stojącego  

Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus  
(20,14). Określenie to sugeruje, że  
musiała jedynie odwrócić twarz  
w kierunku Jezusa, gdyż pełen obrót 
następuje dopiero po chwili: Jezus 
rzekł do niej: „Mario!”, a ona obró-

ciwszy się powiedziała do Niego „Rab-

buni”, to znaczy: Nauczycielu (20,16). 
Dopiero teraz Maria stoi twarzą 
w twarz z Jezusem, co wnioskować  
można również ze słów nakazu  
(20,17).
Maria Magdalena, zwracając się twa-
rzą do Jezusa, pozostawia za swymi  
plecami pusty grób.
Znajduje się więc w pozycji prze-
ciwnej do początkowej. Ta zmia-
na sygnalizuje nowy początek w jej 
życiu: śmierć jest już poza plecami, 
została pozostawiona z tyłu, na-
tomiast przed nią stoi źródło życia, 
zmartwychwstały Jezus.
Taką właśnie symboliką opatrzył 
Jan motyw zmiany pozycji ciała  
Marii, jej odwrócenie się od grobu, 
znaku śmierci, i zwrócenie twarzą 
do Jezusa, dawcy życia i zmartwych-
wstania.
Potrzeba całkowitego pozostawienia  
w tyle, za plecami, grobu, grzechu  
i śmierci, aby w pełni rozpoznać  
zmartwychwstałego Jezusa. Po-
czątek nowego życia możliwy jest 
dopiero po całkowitym zerwaniu  
z dawnym. Wpatrywanie się w Jezu-
sa oznacza pozostawienie „poza ple-
cami” śmierci i grzechu.

Dramat Edenu i pusty grób

Bibliści niemal jednogłośnie twierdzą,  
że komponując opowiadanie o spo-
tkaniu Jezusa z Marią Magdaleną, 
ewangelista świadomie nawiązywał 
do rajskiej relacji o ogrodzie Eden.
Rzeczywiście sporo jest wątków  
łączących obydwa opowiadania. 
Jakich? Autor Księgi Rodzaju uka-
zuje Eden jako miejsce przebywa-
nia Boga i pierwszej pary ludzkiej 
obdarzonej nieśmiertelnością. „Umiło- 
wany uczeń” podkreśla fakt, że Jezus  
pokonał śmierć w ogrodzie, w któ-
rym znajdował się Jego grób. Jahwista  
patrzy na Boga jako na Ogrodnika,  
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który nie tylko zasadził ogród 
w Eden, ale także przechadzał się 
pomiędzy jego drzewami. Maria  
Magdalena natomiast, zanim rozpo-
zna Zmartwychwstałego, dostrzega  
w Nim ogrodnika, a więc tego, któ-
ry zaszczepia i pielęgnuje życie.
Pierwsi rodzice, pragnąc poznać 
dobro i zło, przekraczają Boży na-
kaz i w konsekwencji poznają, że są 
nadzy. Ostatecznie pragnienie po-
znania doprowadziło ich do odkry-
cia cierpień i konieczności śmierci. 
Podobny motyw, lecz odwrócony, 
pojawia się w narracji o otwartym 
grobie: Maria Magdalena, świado-
ma śmierci Jezusa, początkowo nie 
rozpoznaje w ogrodniku Zmar-
twychwstałego. Dopiero po pewnym 
czasie poznaje prawdę o zmar-
twychwstaniu i wypływające zeń 
konsekwencje. W rajskim ogrodzie 
po upadku grzechowym to Bóg wy-
rusza na poszukiwanie człowieka, 
który skrył się przed Nim. W ogro-
dzie grobu Jezusa Maria Magdalena  
poszukuje ciała Jezusa.
Kolejny motyw: zamkniętego raju  
pilnują cheruby, które Bóg postawił 
na straży przed Edenem, by chro-
nić dostępu do drzewa życia. Przed 
otwartym grobem Jezusa stoją dwaj 
aniołowie, samą swą obecnością ob-
wieszczając, że droga do życia jest 
znów otwarta.

Nie dotykaj Mnie

Pozostaje jeszcze jeden ważny łącz- 
nik pomiędzy obiema narracjami.  
Chodzi o posłuszeństwo Bożemu  
nakazowi. Bóg, umieszczając czło- 
wieka w Edenie, zakazał mu:  
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  
2,16b-17). Zakaz ten, powtórzony  
podstępnie w formie pytania wypo- 
wiedzianego przez węża, zyskuje  
w ustach pierwszej kobiety specy- 
ficzne uzupełnienie: o owocach  

z drzewa, które jest w środku ogrodu,  

Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść  

z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 

pomarli (3,5).

Dodatek „a nawet go dotykać”  
jest niezwykle istotny. Tłumacz  
Biblii Hebrajskiej na język grecki  
używa w tym wypadku czasowni-
ka hapto („dotykać”). Jezus zwra-
ca się do Marii Magdaleny z tym 
samym zakazem: Nie zatrzymuj 

Mnie (dosł. „Nie dotykaj Mnie”, 
gr. me mou haptou; J 20,17). Maria  
Magdalena jest wierna poleceniu  
Jezusa. Nie tylko Go nie dotyka,  
ale idzie oznajmić uczniom, że  
Jezus wstępuje do Boga, by dopeł-
nić dzieła zbawienia. Innymi słowy, 
w rajskim ogrodzie złamanie zaka-
zu przyniosło człowiekowi śmierć. 
W przypadku Marii Magdaleny zaś 
posłuszeństwo nakazowi Jezusa ot- 
wiera na przyjęcie nowego życia wy- 
pływającego ze zmartwychwstania.

Życiodajny kontrast

Zadziwiający jest pewien kontrast, 
który daje się zauważyć w tym sa-
mym rozdziale Ewangelii Janowej. 
Marii Magdalenie Jezus zakazuje do-
tykania Go, tymczasem Tomaszowi  
w Wieczerniku mówi: Podnieś  

tutaj swój palec i zobacz moje ręce.  

Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, 

i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-

cym! (J 20,27). Dlaczego? Dotyka-
jąc ran Jezusa zmartwychwstałego,  
Tomasz pragnie przekonać się, że 
jest to ten sam Jezus, za którym 
kroczył przez trzy lata. Maria Mag-
dalena natomiast pragnie powrócić 
do sytuacji sprzed zmartwychwsta-
nia. Pragnie powrotu do dawnego  
życia, kiedy mogła chodzić za Na-
uczycielem, usługiwać Mu i słuchać 
Jego nauk. Zakazując dotyku, Jezus  
dodaje: Idź do moich braci (20,17),  
czyli do apostołów! Zmartwych- 
wstały zdaje się mówić: Jeśli chcesz  
mnie znaleźć, nie szukaj przy gro-
bie, symbolu grzechu i śmierci! 
Idź do rodzącego się Kościoła! 
To w jego sakramentach obecny jest 
żywy, zmartwychwstały Pan!
I tak oto ludzki dramat, który roz-
począł się w ogrodzie Eden, znalazł 
swoje rozwiązanie w ogrodzie zmar-
twychwstania. W ogrodzie śmierć  
wzięła początek. W ogrodzie też zo-
stała pokonana. Oczy kobiety znad  

brzegów Jeziora Galilejskiego, peł-
ne łez rozpaczy z powodu śmierci  
Jezusa, mogą się teraz wypełnić łza-
mi szczęścia: Jezus żyje! I każdemu, 
kto w Niego wierzy, otwiera drogę 
do Ojca.
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