Maria Magdalena
Gotowa na wszystko, by być wolną
1. Modlitwa na rozpoczęcie: dowolna modlitwa do Ducha Świętego
2. Fragmenty do zapoznania się:
a. Mt 27, 56.61

e. Łk 8,2

b. Mt 28.1

f. Łk 24,10

c. Mk 15,40-47

g. J 19,25

d. Mk 16,1-19

h. J 20, 1-18

3. Metody aktywizacji: mapa myśli – skojarzenia ze słowem wolność (jeśli jest więcej grup
– to tworzymy kilka map myśli)
4. Wstęp do spotkania
a. Znaczenie imienia – Maria oznacza napawa radością (heb. Miriam), ukochana
przez Jahwe, ukochana przez Boga (od egipskiego Meri-jam) lub tylko
ukochana (egip. Mrjt)
b. Czasami utożsamia się ją z jawnogrzesznicą lub Marią z Betanii, ale nie istnieją
na to dowody biblijne.
5. Co wiemy o Marii Magdalenie?
a. Kim była?
Maria pochodziła z Magdali nad Jeziorem Galilejskim, najpewniej była kobietą zamożną
b. Historia Marii Magdaleny w pigułce
Jezus uwolnił Marię Magdalenę od 7 złych duchów. Od tego momentu uwierzyła w
Nauczyciela i podążała za nim. Była jedną z wielu kobiet, które pomagały Jezusowi i
Apostołom w ich działalności (organizacyjnie i finansowo). Była na Golgocie, kiedy Chrystus
umierał i wiedziała, gdzie został pochowany. Po szabacie, razem z innymi kobietami udała się
do grobu, ale zastały tam odsunięty kamień, nie było ciała Chrystusa. Kiedy opowiedziały o
tym Apostołom, nie uwierzyli im (Lecz te słowa wydały im się czczą gadaniną i nie dali im
wiary Łk 24,11). Kiedy uczniowie zobaczyli pusty grób, udali się do siebie, ale Maria
Magdalena została i rozpaczała. Po pewnym czasie zobaczyła aniołów i Chrystusa, który
powstał z martwych. Była pierwszym świadkiem zmartwychwstania i przekazała to Apostołom
(dlatego nazywa się ją Apostołką Apostołów).

Jest patronką uczniów, studentów, więźniów, sprowadzonych na złą drogę, fryzjerów,
ogrodników, sprzedawców i producentów wina, bednarzy, tkaczy, rękawiczników,
producentów perfum i pudru, dzieci mających trudności z chodzeniem.
6. Czego uczy nas historia Marii Magdaleny?
a. Chrystus daje nam nowe życie
Po tym jak została uzdrowiona, Maria zostawiła swoje życie i poszła za Chrystusem. Chrystus
przemienia nasze życie i daje nam siłę do zmiany myślenia, a tym samym zmiany naszego
zachowania. Kiedy Maria została uwolniona od złych duchów, stała się wolna, a miejsce złych
duchów zajęło Jego dobro.
b. Każdy z nas jest świadkiem Chrystusa
Maria przekazała Apostołom to, co zobaczyła. Mimo, że jej nie uwierzyli, wróciła do grobu i
zastała Zmartwychwstałego. Przez swoją wytrwałość i miłość do Jezusa stała się pierwszym
świadkiem Zmartwychwstania – kto by pomyślał, że kobieta, której początkowo nikt nie
uwierzył ogłosi Dobrą Nowinę jako pierwsza?
c. Bezgraniczna wiara w Chrystusa
Maria Magdalena tak bardzo kochała Jezusa, że nie mogła pogodzić się z Jego śmiercią. Nie
mogła się pogodzić z tym, że nie ma ciała w grobie. Była tak zrozpaczona, że wróciła do grobu
z uczniami i została tam długo po nich. Ta bezgraniczna miłość i wiara doprowadziła ją do
tego, że jako pierwsza dowiedziała się o Zmartwychwstaniu i została posłana, aby to ogłosić.
7. Podsumowanie
Jezus, kiedy nas uzdrawia, zmienia całe nasze życie. Przywraca nam wolność. To od nas zależy,
co z tą wolnością zrobimy (wracamy tutaj do map myśli o wolności) – jak ją rozumiemy? Czy
wolność oznacza, że możemy robić wszystko, co nam się podoba? A może wolność ma jakieś
ograniczenia? Dobrym opisem tej prawdziwej wolności jest zdanie św. Augustyna – Kochaj i
rób, co chcesz. Taka właśnie była postawa Marii Magdaleny, i to jest właśnie postawa, do
której powinniśmy dążyć.
8. Modlitwa na zakończenie
Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw,
abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali
Go w Twojej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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