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Maria Magdalena – wzór dla apostołów 

 

 

Pan John Behner 

 

 

 

Pan John Behner dołączył do rodziny Sai w 1979 roku i od tego czasu 

służy w ruchu Sai, pełniąc różne funkcje, m.in. nauczyciela Bal Wikas, 

przewodniczącego ośrodka, przewodniczącego Rady Centralnej 

i przewodniczącego strefy Ameryki Łacińskiej (od 1995 roku). 

Pan John Behner był nie tylko biznesmenem, który odniósł sukces jako 

właściciel pierwszej firmy produkującej mrożonki w Ameryce Środkowej, lecz 

także przez 20 lat pracował na stanowisku dyrektora generalnego 

w międzynarodowej firmie z branży spożywczej. Odkąd w 2005 roku 

przeszedł na emeryturę, pracuje na pełnym etacie dla Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai, sprawując różne funkcje, takie jak 

współprzewodniczący Komitetu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych (od 

2013 roku) działającego przy Światowej Fundacji Śri Sathya Sai (Sri Sathya 

Sai World Foundation) i zastępca sekretarza Rady Prasanthi. Pan John 

Behner jest przewodniczącym Fundacji Sai w Republice Salwadoru (od 

1989 roku). Dostąpił wyjątkowego błogosławieństwa, ponieważ od 13 lat 

jest koordynatorem przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w Prasanthi 

Nilajam. 

W tym artykule pan John Behner opisuje życie Marii Magdaleny i jej 

nauki (przesłanie, jakie otrzymała od Jezusa Chrystusa) i opowiada, jak to 

jest, że właściwie są one takie same jak nauki Bhagawana. 

 

Czy w narracji o życiu Jezusa jest ktoś, kto wzbudzałby większe kontrowersje niż sam Jezus? 

Tak, taką osobą jest Maria Magdalena, której historia została wypaczona i zmanipulowana, 

zamiast opierać się na faktach. 

W tamtych czasach ludzie mieli tylko jedno imię, więc rozpoznawano ich po tym gdzie 

mieszkali lub skąd pochodzili. Maria Magdalena nie była wyjątkiem. Pochodziła z Magdali, wioski 

położonej niedaleko miasta Kafarnaum, w którym po raz pierwszy spotkała Jezusa. 

Magdala była osadą rybacką na zachodnim brzegu Jeziora Genezaret. Pogłoski i teorie mówią, 

że ojciec Marii Magdaleny był królem i właścicielem kilku pałaców. Jednak pod wodzą Heroda 

przybyli Rzymianie i zniszczyli jego królestwo. Torturowali i wymordowali całą rodzinę Marii, 

z wyjątkiem jej siostry i kilku przyjaciółek. Maria razem z siostrą uciekły do Magdali, gdzie 

ukrywały się do czasu, gdy mogły przepłynąć łodzią Genezaret i dotrzeć do Kafarnaum. 
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Gdy Maria pierwszy raz spotkała Jezusa, pobłogosławił ją siedem razy, a opuścił ją cały ból 

i szok po stracie rodziny. Opowieści autorstwa Łukasza i Marka podane w Biblii nie są prawdziwe. 

Jezus nie wypędził z Marii diabłów. Jeśli chodzi o plotki, że była prostytutką, to wymyślił je papież 

Grzegorz w swojej 33. homilii, którą wygłosił w 591 roku. Papież powiedział, że demony to 

siedem grzechów głównych, które wypędzono z Marii, a wśród nich grzech cudzołóstwa. Kościół 

skorygował ten błąd w 1969 roku, gdy wyjaśniono nieporozumienie związane z Marią z Betanii 

jako grzesznicą, a Marię Magdalenę oczyszczono z grzechów. Jednak mit wciąż trwa. 

Po pierwszym spotkaniu z Jezusem Maria przeszła taką przemianę, że stała się jego uczniem 

i podążała za nim wszędzie. W Ewangelii św. Łukasza mówi się, że Maria podróżowała z Jezusem 

i pomagała wspierać jego posługę z własnych środków, przydając wiarygodności swojemu 

królewskiemu pochodzeniu. 

Z Biblii wiemy, że w czasie ukrzyżowania Jezusa Maria Magdalena stała pod krzyżem, 

natomiast apostołowie ukrywali się gdzieś na poddaszu. W Biblii jest również powiedziane, że to 

Maria odkryła kamień odsunięty od grobu, że Jezus dwukrotnie objawił się jej przed grobem, 

oznajmił, że nie umarł, kazał jej pójść i przekazać tę nowinę innym apostołom. Gdy to uczyniła, 

tylko Jan i Piotr jej uwierzyli i pośpieszyli do grobu, który okazał się pusty. Na miejscu znaleźli 

jedynie całun, jakim był przykryty Jezus, gdy tam leżał. 

Dlaczego Maria Magdalena zdobyła taką wysoką pozycję, stając się ulubienicą Jezusa wśród 

apostołów, że inni jej zazdrościli (według Ewangelii św. Jana)? Stało się tak dlatego, że Maria 

rozumiała nauki Jezusa znacznie lepiej niż inni, a więc odebrała takie nauki, jakich nie otrzymali 

inni. 

W książce Pistis Sophia, znalezionej wśród zwojów znad Morza Martwego, apostołowie zadają 

Jezusowi 46 pytań, na które udziela on odpowiedzi; 39 z tych pytań stawia Maria Magdalena. 

W Ewangelii św. Filipa znajdziemy kilka wzmianek o Marii Magdalenie – przebywała bardzo 

blisko Jezusa i była jego ulubienicą. Jezus opisuje Marię jako „pełnię pełni i doskonałość wszelkiej 

doskonałości”. Wreszcie odnaleziono ewangelię, którą napisała Maria Magdalena, lecz były to 

jedynie fragmenty i do tej pory nie odszukano całego tomu. 

To oczywiste, że po ukrzyżowaniu Jezusa Maria zebrała apostołów i obudziła w nich wiarę, 

aby poszli i głosili Dobrą Nowinę i jego nauki. Marię nazywa się „pocieszycielką i orędowniczką” 

apostołów w Księdze Jana. Przypisuje się jej nawet autorstwo tej świętej Księgi. Maria chowała 

swoją tożsamość w sekrecie i przyjęła tożsamość Jana, który był mężczyzną. Stało się tak, 

ponieważ w tamtych czasach kobietom nie dawano wiary. 

W Ewangelii Marii wyjawiła apostołom niektóre z głębszych nauk Jezusa, łącznie z tym, co 

dzieje się z duszą po śmierci. Zanim został ukrzyżowany, Jezus wyznaczył grupę kobiet, które 

miały podróżować i głosić jego przesłanie, a także leczyć chorych – było to przesłanie współczucia 

wyrażające równość kobiet. W królestwie Boga wszyscy ludzie byli mile widziani. Działo się tak, 

gdyż w ówczesnych synagogach kobietom nie pozwalano wchodzić do głównej sali, a kierowano 

je do skrzydła kobiecego.  

W pierwszej grupie uczennic Jezusa znalazły się: Zuzanna, córka byłego chazana synagogi 

w Nazarecie; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda Antypasa; Elżbieta, córka zamożnego Żyda 
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z Tyberiady; Marta, starsza siostra Andrzeja i Piotra; Rachela, szwagierka Judy, brata Jezusa; 

Nasanta, córka Elmana, syryjskiego lekarza; Milcha, kuzynka apostoła Tomasza; Ruta, najstarsza 

córka Mateusza Lewiego; Celta, córka rzymskiego centuriona; Agamon, wdowa z Damaszku; 

Rebeka, córka Józefa z Arymatei i Maria Magdalena. 

Jezus kazał Judaszowi dać tym kobietom pieniądze na stado zwierząt, aby mogły one dotrzeć 

do różnych miast i miasteczek, głosić tam jego przesłanie oraz pomagać chorym i cierpiącym. 

Kobiety tylko raz przyjęły pieniądze od Judasza, a później pokrywały wydatki z własnych środków. 

Po śmierci Jezusa Maria Magdalena udała się na południe Francji, gdzie stała się natchnioną 

prorokinią, głosząc, że wszyscy mają prawo do wolności duszy i do zbawienia. Upowszechniała 

to, co później stało się znane jako doktryny gnostyczne lub ukryte, w których miłość, 

bezinteresowność i współczucie budziły się w ludziach jak błysk światła – były dla nich jak 

olśnienie, przynosząc rozumienie i świadomość pochodzące z wnętrza boskiego strumienia. Jej 

pojmowanie dwoistości dobra i zła przekształciło wielu ludzi tak, że rozwinęli w sobie miłość do 

Boga i nieśli pomoc poniżanym. 

Maria wywarła wpływ na całą południową Francję, gdzie powstał zakon templariuszy. To 

właśnie tam katarzy bronili swojej wiary aż do śmierci w czasach inkwizycji. Kościół rzymski zrobił 

wszystko, aby wygasić światło, jakie Maria Magdalena przywiozła do południowej Francji. Jednak 

Kościół prawosławny uznał Marię za świętą. Kościół luterański i inne kościoły protestanckie 

oddają jej cześć jako heroinie wiary. 

Przesłanie, które Bhagawan Śri Sathya Sai Baba przyniósł ludziom – o tym, że człowiek jest 

boski i o tym, jak odkryć swoją boskość – jest tym samym przesłaniem, jakie Jezus Chrystus 

przekazał Marii Magdalenie i jakie głosiła ona w południowej Francji. 

 

Dziękujemy i pełne miłości Sai Ram 

Zespół Radia Sai 

Tłum. Dawid Kozioł (is) 

listopad 2019 
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