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Obróć się! 

Chyba większość z nas przyzna, że w życiu trzeba się jakoś ustawić. Pozostaje tylko pytanie, 

jak to dobrze zrobić? O tym, jaka to ważna sprawa przekonała się Maria Magdalena, która 

potrzebowała do tego dwóch ruchów: odwrócenia i obrotu. Dzięki temu zobaczyła to, co 

najważniejsze. Za pierwszym razem, kiedy odwróciła głowę, przez ramię, ujrzała postać, ale 

jej nie rozpoznała. Mały falstart. Dopiero za drugim razem, kiedy się obróciła całą sobą poznała, 

z Kim ma do czynienia. Stał przed nią Zmartwychwstały Jezus. Czasem w życiu samo 

odwrócenie nie wystarczy. Potrzebny jest radykalny obrót i to co najmniej o 180 stopni.  

Ze Zmartwychwstałym jest taki mały kłopot, że jeśli chcemy Go rzeczywiście spotkać, to 

trzeba się zdobyć na odwagę i zrobić w życiu właśnie taki ruch. W przeciwnym razie istnieje 

duże ryzyko, że pomylimy Go z kimś innym. Maria Magdalena potrzebowała chwili, żeby 

skorygować swój błąd. Zresztą, Sam Jezus jej w tym pomógł, wołając ją po imieniu. Inaczej, 

kto wie, może dalej myślałaby, że to tylko ogrodnik?  

Nie ma co ukrywać, że z nami jest, niestety, jeszcze gorzej. Żyjemy w tak obłędnym świecie, 

że połowiczne odwrócenie się, to jeszcze za mało. Serce, co rusz podpowiada, że coś lub ktoś 

jest dla nas najważniejszy na świecie. Przez długie lata potrafimy żyć w przeświadczeniu, że 

nie potrzebujemy nikogo innego do szczęścia, bo mamy już swojego własnego „zbawiciela”. 

Może tylko czasem, kiedy od niego lekko odwrócimy głowę, dostrzeżemy nikły cień 

Zmartwychwstałego. Jednak trudno Go rozpoznać, a już na pewno nie nawiążemy z Nim 

trwałej relacji. Bo jak rozpocząć dialog i rozmowę, kiedy mamy kogoś za plecami? Jak 

rozpoznać prawdę, kiedy zostawiamy ją za sobą? Maria zakrzyknęła do Jezusa „Rabbuni” 

dopiero, kiedy się do Niego całą sobą zwróciła. I to był jej najlepszy, życiowy ruch. Ten 

radykalny zwrot sprawił, że stała się inną kobietą. Rozpoznała Mistrza. Odtąd, mogła innym 

nieść prawdę o tym, że Jezus zmartwychwstał.  

Ta wersja radykalnego zwrotu jest bez wątpienia bardziej bolesna, ale też zapewnia najlepsze, 

życiowe ustawienie. Stojąc przed Zmartwychwstałym twarzą w Twarz, i z właściwie 

skierowanym sercem, na pewno nie pomylimy Go z żadnym innym człowiekiem. Warunek jest 

tylko jeden: trzeba się obrócić. Najlepiej szybko i za jednym zamachem. Z największą odwagą 

i determinacją, na jaką nas stać. Będzie bolało, a jakże. Oderwanie od świata, jego zabawek i 

od niezdrowego przywiązania do drugiego człowieka, boli. Ale ten ból mija i potem jest już 

tylko lepiej. Zaczniemy wyraźniej widzieć Jezusa i dotrze do nas Jego światło, rozpraszające 

ciemne zakamarki serca. Poczujemy ciepło prawdziwej Miłości, nie tej wymyślonej i 



wymarzonej, lecz tej Miłości, która nas stworzyła dla Siebie, która pragnie jedynie naszego 

dobra i prawdziwego szczęścia.  

Zdecydowanie, w życiu trzeba się dobrze ustawić. Dla nas to zazwyczaj kwestia wyrabiania 

kontaktów, znajomości i gromadzenia odpowiednich środków, ale jeśli chodzi o Boga, to 

wystarczy się do Niego tylko raz, a dobrze obrócić.  

 


