
Spotkanie formacyjne Kręgu Biblijnego p.t.  ”Pusty grób” (Mk 16,1-8) 

 

 

1. Modlitwa na początek spotkania o otwarcie się na światło Ducha Świętego:  

 

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. 

Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu 

Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co 

jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. 

 

2. Przeczytaj fragment z Pisma Świętego.  

 

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA 
 
 

Pusty grób 
 
 
1 Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby 

pójść namaścić Jezusa. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, 

gdy słońce wzeszło. 3 A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień z wejścia do 

grobu?» 4 Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo 

duży. 5 Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w 

białą szatę; i bardzo się przestraszyły. 6 Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa 

z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. 7 A idźcie, 

powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 

powiedział». 8 One wyszły i uciekły sprzed grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. 

Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały.  (Mk 16, 1-8)1 

 

 
1 Zob. Bibllia Tysiąclecia, s. 1177. 



 

3. Pusty grób. 

 

Pielgrzymi, którzy przybywają do bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie 

wchodząc do przedsionka i kierując się na zachód, stają nad pustym grobem Jezusa Chrystusa. 

Zaraz przy wejściu między Kalwarią a grobem dostrzegają blok kamienny, który wystaje ponad 

posadzkę (skała namaszczenia). Według Greków i Ormian jest to miejsce, gdzie Józef  

z Arymatei i Nikodem złożyli ciało Ukrzyżowanego Pana Jezusa, aby je namaścić i zawinąć  

w całun przed umieszczeniem w grobie. Czy tak było? Trudno powiedzieć. Ewangeliści 

sugerują, że ta tradycyjna ceremonia została pominięta ze względu na zbliżający się szabat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
Skała namaszczenia  

 

 

Grób Chrystusa jest dzisiaj pokryty marmurem. Jest to mały budynek o długości 8,30 m i 

szerokości 5,90 m. Został zbudowany przez Greków w 1810 r. Najpierw wchodzimy do 

pierwszej komory, tak zwanej kaplicy Anioła. To tutaj anioł miał siedzieć na odwalonym 

kamieniu i ogłosić kobietom, że Jezus zmartwychwstał. Fragment tego kamienia zwyczajowo 

lokalizuje się w marmurowym cokole stojącym na środku komory.  



Z tego przedsionka przesuwamy się przez niskie wejście (1,33 m wysokości) do komory 

wewnętrznej. Zachowała ona pierwotny wygląd. Ma 2,02 m długości i 1,93 m szerokości. Mogą 

się w niej zmieścić tylko 3 - 4 osoby. Po stronie północnej, pod marmurową płytą, znajduje się 

występ skalny, na którym złożono ciało Jezusa. Wznosi się on 0,66 m nad posadzką i ma 2,02 

m długości oraz 0,93 m szerokości. Jest to grób typu arcosolium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Grób Chrystusa. 

 

 

Grób, do którego zaniesiono wieczorem w Wielki Piątek ciało Jezusa, odpowiada omówionym 

przykładom, potwierdzając raz jeszcze ścisłość świadectw ewangelicznych.  Grobowiec Józefa 

z Arymatei był więc wykuty w skale (Mk 15,46; Mt 27,60; Łk 23,53). Najprawdopodobniej 

posiadał przedsionek, również wyciosany w ścianie skalnej. Czwarta ewangelia podaje 

wyraźnie, że jeden z pierwszych świadków zmartwychwstania, Jan, nie wszedł od razu do 

grobu, lecz musiał się pochylić, by zajrzeć do jego wnętrza (J 20,5). Ten utrwalony przez 

ewangelistę szczegół jest również charakterystyczny, ponieważ wejścia do grobów są tak 

niskie, że zazwyczaj trzeba się bardzo schylić, aby zobaczyć, co kryją one wewnątrz.  Niskie 

wejście do komory grobowej było często zamykane płytą w kształcie płaskiego kamienia 

młyńskiego. Nie ulega wątpliwości, że o takim kamieniu, który "zataczano", wspominają 

ewangelie (Mk 15,46; 16, 3-4; Mt 28,2; Łk 24,2).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kamień u grobu.  

 

 

Na ławie kamiennej znajdowała się złożona chusta i płótno służące do owinięcia zwłok 

(Łk 24,12; J 20,7). Można je było zobaczyć z przedsionka bez wchodzenia do komory grobowej 

(J 20,5). Widok obu płócien, wraz z odsuniętym kamieniem, otworzył oczy pierwszym 

świadkom na cud, który się dokonał: grobowiec Józefa z Arymatei, zamieniony na grobowiec 

Jezusa wieczorem w Wielki Piątek, rankiem w Niedzielę Wielkanocną był pusty!  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pusty grób. 

 



Spośród trzech niewiast, które były obecne pod krzyżem, złożenie ciała Jezusa do grobu, 

według Mateusza i Marka, widziały jedynie dwie z nich: Maria Magdalena i Maria, matka 

Józefa (Mk 15,46-47). Również w opisie poranka następnego dnia Mateusz nie wspomina  

o trzeciej niewieście, to jest o Salome. Natomiast Marek pisze, że u grobu Jezusa pojawiały się, 

niosąc wonne balsam, znów trzy niewiasty. Nikt nie był świadkiem samego zmartwychwstania 

Jezusa. Dlatego ewangeliści nie opisują tej sceny. Mówią jedynie o tym, co widzieli na własne 

oczy: o pustym grobie i o pojawieniu się Mistrza w kilka dni po złożeniu Go do grobu.  

Kiedy niewiasty wczesnym rankiem, po zakończeniu szabatu, szły do grobu, nie 

kierowało nimi przekonanie, że Jezus żyje.  Udały się do grobu, aby dopełnić obrzędu 

pogrzebania Jezusa. Chciały to uczynić, gdyż kochały Mistrza. Z ich zachowania nie wynika, 

aby spodziewały się, że spotka je coś dziwnego: że ciało Jezusa zniknie, a tym bardziej że On 

żyje. Kobiety martwiły się tylko jednym: "Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?"  

(Mk 16,3). Gdy doszły jednak na miejsce, zauważyły, że był on otwarty. Kamień zamykający 

wejście, mimo że był duży i ciężki, był odsunięty. Ewangelista nie wyjaśnia, kto usunął kamień 

ani w jaki sposób tego dokonał. Dla Marka najważniejsze jest to, że niewiasty stwierdziły, iż 

grób jest pusty. Co więcej, zobaczyły młodzieńca siedzącego w grobie. Dlatego "bardzo się 

przestraszyły" (Mk 16,5). Był to bowiem anioł. Młodzieniec oświadczył kobietom, że Jezus z 

Nazaretu, który został ukrzyżowany, "powstał" (Mk 16,6).  

Dosłownie: "został wskrzeszony" Forma bierna wskazuje na ingerencję Bożą, a tym 

samym podkreśla niepojętą dla ludzkiego umysłu tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa.  

Drugie określenie: "nie ma Go tu" (Mk 16,6) - precyzuje poprzednie. Zmartwychwstały 

Jezus nie spoczywa już w grobie. W wypowiedzi anioła zwraca uwagę to, że na pierwszym 

miejscu umieścił w niej wieść o zmartwychwstaniu Jezusa, a dopiero później wskazał na pusty 

grób. Na wspomnianych bowiem dwóch faktach: pustym grobie i ukazaniu się Jezusa 

apostołom - opiera się wiara chrześcijańska. Radosna nowina, zamknięta w dwóch faktach, 

"jest w pierwszym rzędzie rzeczywistością mego życia. Jeżeli jest prawdą, że w chrzcie 

zostałem pogrzebany z Jezusem i z Nim umarłem dla grzechu, prawdą jest również,  

że wychodząc z Chrystusem z wód chrztu, razem z Nim zmartwychwstałem, aby żyć nowym 

życiem, życiem synów Bożych, życiem zmartwychwstałym. I realizując coraz bardziej w sobie 

to życie, staję się świadkiem dla świata, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, gdyż muszę 

żyć tylko dla 2 Boga" . Grób jest pusty! On powstał z martwych2.  

 

 
2 Zob. Ks.dr Robert Głuchowski, Krąg Biblijny,Tarnów 2018, s.71-77. 



 

4. Podsumowanie. 

 

Pusty grób staje się obwieszczeniem nowego życia, pierwszym zwiastunem klęski 

poniesionej przez śmierć. To również istotny znak tego, że Chrystus zmartwychwstał. Czy 

jednak w głębi serca wierzysz w zmartwychwstanie? Czy naprawę wierzysz, że Jezus 

zwyciężył śmierć, przeszedł od ciemności do światła, a dzięki temu pokonał w Tobie to, co 

słabe i grzeszne oraz uczynił Cię świadkiem miłości, która przemienia świat? 

 

5. Zaproszenie do medytacji Pisma Świętego – Jak wyjść z grobu?  

Tutaj możesz w spokoju pogłębić treści, które poznałeś / -aś podczas tego spotkania. 

Zachęcam do spokojnego przemedytowania tej ewangelii z ujęcia ewangelisty św. Jana.  

https://www.youtube.com/watch?v=W4rFJLODh1Q 

 

 


