EweNcBI-tł wEDŁuG św.Młnrł14,1-31

Przechodzimy teraz do obszernego opisu męki Pań-

skiej, którą św.Marek przedstawia w zwięzĘm

i pozbawionym bliżsrych uczegołów opowiadaniu,

ograniczając się do samych wydarzefi.Pierwsza ze scen
ma miejsce w pewnym domu w Betanii, na obrzeżach
srłriętego miasta, gdzie przeĘłvałJezus. Gest anonimowej kobiety - którą św.Jan (12,3) utozsamlłzMarią, siostrą Łazarza i Marty - staje się dla Jęzusa znakiem zapowiadająqłn Jego pogrzeb. Istotnie bowiem
wylanie Mu na głowę tak drogiego nardowego olejku
(prryw ożony był on ń z Indii), chociń zostało przez
wielu obecnychprzy qm śviadków ocenione jako karygodna rozrzvtność,staje się juz jakby wstępem do
obrzędów pogrzebowych, Czyrl nieznajomej obrasta
w ten sposób $ębuą symboliką, abędzie się o nim

opowiadać w ciągu wieków właśniedlatego, że tak
mocno ,mviryał się z ulłzyżowaniemJezusa.

Natomiast w drugiej scenie bierzę udział dla kontrastu złowroga postać Judasza-zdrajcy, umawiającego się ze starsryznąĄdowską co do wydania Jezusa
za odpowiednim wynagrodzeniem. Jednak zaraz następuje scena trzecia, o Ęątkowej sile wyrazu. Jezus,
tak jak głowa rodziny, śriętuje wieczerzę paschalną
wraz z gronem swych uczniów w gómej sali pewnego

domu w Jerozolimie. Oddał ją do dyspozycji inny

anonimowych znajomych,wyróżniająry się q,lko §łn, ze nosiłwodę. Na Wschodzie musiało fu chodzić o jakiśewenement, ponieważ była to crynność
typowo kobieca. Niewchodzimy ttltajw ńożoną kwestię, kie{y doldadnie odbpvała się ta paschalna wieczerza. Sw. Jan w swoim opisie męki Pańskiej podaje
odmienną chronologię w stosunku do pozostaĘch
trzech autorów Ewangelii. W kazdyn razie dla św.
Marka nie ulega wąĘieniu, że owąwieczerzę na|eĄ
wiryać z obrzędami zydowskiego Swięta Paschy.
z Jego

Już na sam początek ńeczerzy otrzymujemy smutną i urocąlstą informację o zdradzie, jaka zakradła
się do tego biesiadnego kręgu świętujących:było zwy-

czajem na Wschodzie, że spoźlłvalioni kżdy posiłek ze wspólnego talerza. Jednak Jezus umieściłto
wydarzenie w ramach planu, jaki Bóg objawił w natchnionych przez siebie Pismach. Stąd też pochodzi

Jego zaskakująca wypowiedz nad przaśnymchlebem,
spozyilanym nawieczerT paschalnej: ,,To jest Ciało
moje". Zaśnad jednym spośród czterech rytualnych

kielichów, jakie zwykło się wypijać ztej okazji, Jezus

oświadczył:,,To jest moja Krew Przyrnierza,któraza
wielu będzie wylana" (,,za wielu", czyli za,,wszystkich", zgodnie z semickim sensem tych słów). Odsyła to nas do przymierua na Synaju, gdzie Mojżesz
pokropił krwiąnvierząt ofiarnych zebrany wokćł niego lud Izraela

(WjzĄ,

Śpiew hymnu paschalnego kończy tę wteczerzę,
kt6ra z paschalno-zydowskiej przemieniła się w eucharystyczno-chrześcijańską. Czw arta odsłona dramatu przenosi nas na Górę Oliwną, leżącą nawschód
od Jerozolimy. Idąc tam Jezus przepowiada czekające go najblizsze godziny i dni. Sw. Marek wybiega tu
również w stronę zmartwychwstania oraz późniejszych chrystofanii (ukazyrvanie się Jezusa uczniom).
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MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE
JEZUSA CHRYSTUSA
wieczerza w Betanii i zdrada Judasza
Mt 26,1-25; Łk 22,1-13.21-23;

l

12,1-8; 13,21-_:

lPascha i Święto Przaśników byŁy za dwa dni.
Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu.
jak by Jezusa podstępem ująć i zabić.2Lęcz mowili: ,,§lko nie w święto, żeby nie było wzburzenia miedzy ludem".
'A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Tiędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z a|abastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowe_go.
bardzo drogiego, Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek
na głowę. aAniektórry oburzyli się, mówiąc między soba:
5Wszak można było ole,,Po co to marnowanie olejku?
jek ten sprzedać drożej niż zatrzysta denarów i rozdac
6Lecz Jezus rzekł
fi e] ubogim" . I przeciw niej szemraLi.
,,Zostawcie ją;czemu sprawiacie jej przykrość?Spełniła
dobry uczynek względem Mnie. 7Bo ubogich za:wsze
macie u siebie i kiedy zechcęcie,możęcię im dobrze cnnić; Mnie zaśnię zawsze macie. 8Ona uczyniła, co mogła;' już naprzód namaściłamoje ciało na pogrzeb.
gZaprawdę, powiadam wam:
Gdziekolwiek po ca\,m
świeciegłosić będą tę Ewangelię, będą równiez na jej
pamiątkę opowiadać o łm, co tlczyniŁa".
1oWtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł
do arcykapłanów, uby i* Go wydać. l1Gdy to usłyszeli.
ucieszyli się iprzyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał
dogodnej sposobności, jak by Go wydać.
12W pierwszy dzieh Przaśników, kiedy ofiarowyvano
Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: ,,Gdzie chcesz.
żebyśmypźygotowali Ci spozyrvanie Paschy?" 13I posłał
dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:
,,Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban
wody. Idźcie za nimlai tam, gdzie wejdzie, powiedzcie
gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie Łba.
w której mógłbym spozyć Paschę z moimi uczniami?
15On wskaze wam na gótze salę duzą, usłaną i gotowa.
Tam przygotujecie dla nas". 16Uczniowie wybrali sie
iprzysz|i do miasta, atamznaleźli [wszystko], tak jak im
powiedział, i przygotowali Paschę.
:

EwaNcBrn wEDŁuG św.Manxł I4,I-3I

|7Z nastaniem wieczoru przyszedŁ tam razem z Dwu-

nastoma. "A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekŁ:
,,Zaptawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda,
ten, który je zeMną",|gZaczęli się smucić i pytać jeden
po drugim: ,,Cryżbym ja?" 20On im rzekł: ,,Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną r ękę zanlrza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane.
lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczybędzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka,
gdyby się nie natodzlL".
21

Jezus obchodzi Paschę i ustanawia Eucharystię
Mt 26,26-35; Łk 22,14-20.31-34;

l

13,36-38

"A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał i dał im, mówiąc: ,,Bierzcie, to jest Ciało moje".

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie,
dał im, i pili z niego wszyscy.'^I rzekł do nich: ,,To jest
moja Krew Przymterza, która za wielu będzie wylana,
25Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę jń piŁ
[napoju] z owocu winnego krzewu aż do owego dnia,
kiedy pić będg go nowy w królestwie BoĘm".
26Po odśpiewaniuhymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. 27A Jezus im rzeW: ,,Wszyscy nvątpicie [we Mnie].
Jest bowiem napisane:
Uderuę pastelza,

a rozproszq się owce,
ż8Lęcz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei". 29Na to ruel<ł Mu Piotr: ,,Choćby wszyscy nvątpili,
to na pewno nie ja". 30Odpowiedziałml Jezus: ,,Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanimkogut dwarazy
zapieje, Ę trry razy się Mnie wyprzesz". 3lLecz on tym
bardziej zapewniaŁ: ,,Choćby mi przyszło umrzeć zTobą,
nie wyprę się Ciebie". Wszyscy zresztątak samo mówili.

Srymon Trędowaly. W opisie męki (rozpoc4lnajqcĘ się
w rozdz. 14) spotykamy imianawięlu osób, co zdnniem
egzegetów potwierdza autenĘcznośćopisanych tam
wyfultzeń, Pt4ldomek,,7}ęd,owaty" w odniesizniu do
s4lmona nie mĘl oznacmć, że naprawdę cierpiał on
na tę chorobę, bo lłośtaki nię mógl ani wydawać uczt,
ani zaprasmć innych do swojego domu. Nielłór4l
wyażnli pogląd, że móg! to być jeden z ludzi tudrowio-

nych z trqdu przez lezusa. PojawiĄ się również sugestie,
ze ów ,,tręfulwaU" mó8ł stęwĄć zbĘdnej trarclacji
aramĘskiego, a w takim p4lpadku chodziłou S4,rnona nie o ,,trqd", 4llko o ,,pobożność".

Ę

,,Krew wylana 7a wielu". Mówiqc w Mk 14,24 o ,,Krwi
Pruymierza", Jezus nawiązał ful wydarzeń związanych
z Wyjściem (Wj 24,8) i do obaędą hóry w Starym
kstamencie interpretowano w duchu v5magrodzenin za
gzechy społeczności izraelskiej. Thkwięc lego śmierć
paedstawbna jest jako wydalzenie, które uwalnia od

gzechu i pozłala odnowić zetwanq więz z Bogiem.

Słtlwami ,,zą wielu" Jena nawiązuje do Izajasza 53,12
i ma na myśliogoł (nie naleĄ wĘc tego rozumieć
w sensie ,,wielu, lecz nię
ws4lscy"). ow ogoł
odnosi się ptzede
do całości
ludu lzraela, taka

Ęa boluiem

Złyczą]owa
interpretacja Ęch

§ów. Wręknpisach z Qumran

uĄwa sĘ słowa

,,wielu" na

olcreśleniewszyst-

kkh cźonków

wspólnoty,
uważanej za
ocalałq śwĘtość,
a więc za prawdziwy Izrael. Dla
chrześcijan zń
,,ws4lscy" sq tymi,
lłóny wyznajq
wiarę i naleą do

KoŚcioła,

noh)eło

;*8ff]..]ę**ź§r ":qisj::]§&,§**]:,

iry{

!ł+

ludtt Bożego, jako spadkobiercy lzraelitów. Poniewąż

głoszenie wiary chrzescijańskiej bardzo s4lbko rozszerało sĘ ną pogan, uważa się, że wyrażenie ,,wielLł"
musiała być rozumiane w sensie uniwersalnym (povvyżej: Ostatnia wieczeaa. Gaudenzio Ferań, olej na
płótnie, ok. 1475-1546. Medi.olan, KościołMatki Bożej

Bolesnei).

Zdradzić i wydać. Opis męki Paltskiej w wielu miejscach
mwiera greckie §owo paradidomi- ,,zdradzić", ,,wydąć". Jńąsz zdradził Jezusa (14,21) i vvydał Go w ręce
władz żydowskich (byli to arcykapłani, starsi i uczeni
w Prawie), a one ptzekazujq Go pómĘ Piłatoń (15,]),
lłóry poddaje Go biczowanią a potem każe ukrzyżować
(15,15). Tim sam wrraz powtaaa §ę w zapowiedziach
męki, jakie Jezus ptzeka4lwał swoim ucmiom (9,31;
10,33). Zwrot zń ,,zostanie wydany" potwierdza

realimcję planu Bogą obejmujqcego swoim zarrry§em
równięż c4lny gzesmików, któąl zdradmjqc Jeztłsą
irydojs, Go na śmierć,przeciwśawĘq sĘ woli Bożej.
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W ogrodzie Getsemani (rrtłocznia olirły") Jezus
trwa dłvżs:ryczas na modlitwach, dręczony trwogą,
w obecności świadków - Piotra, Jakuba i Jana. Rozmawiając ze swym boskim Ojcem, wzywa Go zdrobniale po aramejsku,4bba (,,Tato, Thtuś"). Czuje też
balast czekającej Go męki i śmierci, na4lwając je ,,kielichem", który będzie musiał wypić. A cho ciń wzdry ga się na myśl o nim, to jednak go przyjmuje jako
wolę Bożą. Uczniów jednak, poc4lnając od Piotra
nazwanęgo tutaj po Stalemu ,,Sąrmonem" - morzy
sen. Są kompletnie niezdolni ,,czuwać i modlić się".
Jezuszwraca im uwagę, że słabe ciało niejednokrotnie potrafi obezwładnić w człowieku moc ducha.

-

Dalsze fakĘ potoczą się szybko. Na miejscu jest
juz bowiem zdrajca Judasz w towarzystwie zbirów
uzbrojonych w miecze i kije, a nasłanych przezsafu

i jego trzy stany: kapłanów, uczonych w PiŚmie i stars4,ch. Pocałunek Judasza był sam w sobie
hedryn

normalną formą uprzejmości wymienianych międzł
uczniem a rabbim - naucąrcielem. Na ten też znak

Jezus zostaje pojmany. W spontanicznej reakcji

uczniów pewien sługa najwyzszego kapłana (św.Jan
podaje, że miał on na imię Malchus) jest raniony
przez ,jednego zĘch,którzy tam stali" (św.Jan wyjaśnia,żebyłto Piotr). W cĄ,rn Ęm poruszeniu uroczyście brzmi głos Jerusa, strvierdzającego absurdalnośćpojmania Go w taki sposób, jakby był zbójcą,
a na dodatekw tajemniry przed ludem.
Jedynie św.Marek dołąua epizod ztnłodzieńcem,

któremu udało się uciec, bo rł4,rrvał się strazom, zostawiając w ich rękach jedyrie prześcieradło(po grecku

sinfuln - ,,cńlJn"), któłłn był okfi. Zdańem ńęktórych, miałoby to być autobiograficzne wspomnienie samego ewangelisty, awedfug innych jest to scena
symboliczna, anĘcypuj ąca zmartwychwstanie CĘstusa, który też porzucil płótno grobowe (cafun); w opinii
jeszcze innych jest to pr4lwołaniem fragmentu z proroka Amosa:,,nawet najmężniejszy sercem pomiędzy

bohaterami będzie w łm dniu nagi uciekał' (2,16).
§mczasem Jezus zostaje doprowadzony przed najwyższego kapłana na przesfuchanie wstępne. Według
przew idzianej do te go procedury, sanhedryn powinien
wydawać wyroki podczas,dziennego posiedzenia we
właściwymsobie miejscu, Sw. Marek pomija tę procedurę, przeks ztńcając przesłuchanie w rzeczywisty
proces, tak samo zresztąjak trzech pozostĄch ewangelistów. Niemniej jednak on równiez wzmiankuje
o poranryłn posiedzeniu wysokiej rady (15,1).

Najvyższy kapłan

or az tow arzyszący

wie tego gremium chcą

mu członko-

oskaĘć Jezusa, korzystając

zfŃsrryych świadectwco do Jego słów, wymierzonych rzekomo przeciw śriątyni, którą jakoby chciał
zastąpić sanktuarium ,,nie ręką ludzką ucrynionym"
(w. 58). W końcujednak, w odpowiedzi na konkretne pytanie najwyższego kapłana, Jezus przyznaje się
do tego, że jest nie tylko Mesjaszem, lecz także tajemnic4rm spem cńowiecrympozaziemskiego pochodzenia, o którym prorokował Daniel (7,13). Na
tej podstawie można Go juz oskarzyć o bluźnierstwo,
co się wiązało w prostej linii ze skazaniem na śmierć.
L7 4
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Modlitwa w Getsemani i pojmanie
32A

Mt 26,36-56; Łk 22,39-53; J 18.]-1:
kiedy przyszli do posiadłościzwanej Getsemani.

rzęŁJJezus do swoich uczniów: ,,Usiądźcie tutaj, Ja tvmczasem się pomodlę",33Wziął z sobą Piotra, Jakuba
i Jana ipoczął drżęć oraz odczuwać trwogę. 3aI rzekł do
nich: ,,Smutna jest moja dusza az do śmierci; zostańcie
tu i czuwajcie". 35I odszedłszy nieco do pzodu, padł na
ziemię i modlił się, zeby - jeślito mozliwe - ominęła Go
ta godzina.36I mówił: ,Abba,Ojcze, dla Ciebie wszystko
jest mozliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to.
co Ja chcę, ale to, co Ty [niech sig stanie]". 37Potem wrócił i zastał ich śpiących.Rzekł do Piotra: ,,Szymonie.
śpisz? Jednej godziny nie mogłeśczLlwać? 3sCzuwajcie
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprari dzie ochocry, ale ciało słabe". 3gOdszedł znowu i modlił
się, wypowiadając te same słowa, aoGdywrócił, zastał ich
śpiących,gdyż oczy ich byĘ zmorzone snem, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.
4'Gdy ptzyszedł po raz trzeci, rzekł do nich:
,,Śpicie
dalej i odpoczyrvacie? Dosyć! Nadeszła godzina, oto Sr-n
Człowieczy będzie wydany w lęce grzeszników. a2Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdtajca".
a3I zaraz, gdy
On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a znimzgrajazmieczami i kijami u1słana pr zez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszyc h.
aaA zdrajca dał im taki znak:
,,Ten, którego pocafuje.
to właśnieOn; chwyćcie Go i wyprowadźcie ostroznie".
asSkoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzękł:
a6Thmcizaśrzucili sig na Nie,,Rabbi!", i pocałował Go.
go i pochwycili Go, a7A jeden z Ęch, którry tam stali.
dobył miecza, uderĄ sfugę najwyzszego kapłana i odciął mu ucho. a8A Jezus rwrócił się i rzęW do nich: ,,Wr-szliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, zeby Mnie
pojmać. a9Codziennię nauczŃęmu was w świąĘni,a nie
pochwyciliście Mnie. Muszą się jednakwypełnić Pisma".
50Wtedy opuścili Go i wszyscy i uciekli, 51A pewien
młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłemna
gołym ciele. Chcieli go chwycić,sżlecz on zostawił prześcieradłoi uciekł < od nich > nago.
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Jezus przed Wysokq Radq.
Zaparcie się Piotra
53A

Mt 26,57-75; Łk 22,54-71;

,y'bba, Ojae!"
Aramejskie abba
jestw Nowym

I

Tbstamencie

notowane Ęlko

18,12-27

trzy ra4l (Mk
14,36; Rz 8,15;
Ga 4,6) i zawsze
vvystępuje wraz

Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana,

u którego zębrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni
w piśmie.5apiotr zaśszedł za Nim w oddali aż na dziędzi-

niec pałacu najwyższego kapłana. Thm siedział między
słuzbą i grzał się przy ogniu. 55Tymczasem arcykapłani
i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi,
aby Go zgładzić,Lęcznię znaleź|i.56Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te
nie byĘ zgodne. 5A niektórzy wystąpili i zeznalifałszywie przeciw Niemu: 58,,Myśmy sĘszeli, jak on mówił:
<<Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony>".
59Lęcz i tu ich świadectwo nie było zgodne. 60Wtedy
najwższłkapłan wystąpił na środek i zapytaŁ Jezusa: ,,Nic
nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie?"
'ILeczOnmilczŃ i nic nie odpowiedział. Najwyższłkapłan zapytał Go ponownie: ,,Cąl ty jesteśMesjasz, Syn
Błogosławionego ? " 6ż J ęzus odpowiedzi ał:,,J a j estem.

A ujrzycie Syna Człowieczego,
siedzącego po prawicy Wszechmocnego
i nadchodząceqo z obłokami niebieskimi".
63Wówczas najwyzszy k apłan rozdarł swoj e szaĘ i rzekJ:

,,Na cóz nam jeszcze trzeba świadków? 6aSĘszeliście
bluźnierstwo. Jak wam się zdĄe?" Oni zaśwszyscy wydali wyrok, ze winien jest śmierci.
65I
niektórzy zaczęliplućna Niego; zakrywali Mu twarz,
policzkowali Go i mówili: ,,Prorokuj!" Także słudry bili
Go pięściamipo twarzy.

z

przeldadem

,,Ojcze". Apostoł
paweł ząświądczą, Ze to

mwołanie

Ęło

również w uĄciu

wśród pierus4lch

chrześcijan,
któr4 po§ugiwali się jęrykiem greckim. Używano go
w mowie potocznej, mpewne też dlatego nie vvystępowało w odniesieniu do Boga w dawnychlel<stach żydowskich. Można też sqdzić, że pierwsi chtześcijanie przejęli
je bezpośrednio od lezusa (powyżej: Jezus w Ogrbdzid
Oliwnym. Fragment ukanlłki z kaścisłoniowej, IVw.

Brescia, Miejskie Muzeum Sztuki i Histoń).

Fahąwi świadlrowie (14,56). W myśl regń hawa

Ądrmskiego skamnie moglo rustqlić dopiero po potwier-

dzeniu sĘ zeznań co najmniej dwóch świadków (PW
19,15). Swiadkawie ci zemąwali osobno, ustrlie, czemu
pr4l§uchiwał sĘ sędzia i oskażolly. Jeśliich oświądczenią
nie zgadzaĄl sĘ chllćby w najdrobniejs4lm szczególe, to je
prostt l uniałażniano. Sl<ładanie fńzyvvych swiadectw
bfu cĘżkimnaruszeniem del<alog,t (IFi 20,]6), toteż
przecń,tmiły leaua olłeslani są miąnem bezbożników
(poniżej: Iezus paed sqdem stan4lcłt Fragment szkąnlłkj
z klści§onillwej, M w. Brescią Miejskie Muzeum

SztukiiHisnn).

,,Mesjasz, Syn Błogosławionego"( 1 4,61 ), Oskażenie
skierowane paez fah4lwych świadkow d,o lezusa
ząwierało w sobie lego ułłasnq idenffikację z Mesjaszem (,,Chrysttuem", z greckiego christos - ,,pośwĘcony", a po hebrajsku,,mesjasz"). Arcykapłan ze swej
strony poshlguje sĘ ol<reśleniem ,,Syn Błogosławionego", tak aby nie zostąło wypowiedziane święteImĘ.
Paekonąnie co do tego, że Mesjasz to zarazem Syl
Boga, Ęłow judaizmie rozpowszechnione, o c4m
zaświadczają rękopisy z Qumran. Synostwa Bożego nie
pojmowano j ednak w sensie chześcijanskim (Jezus
Chrysfus mą tę samq nanlrę co Bóg Ojciec), lecz
odnoszono do niego model stosunków, jakie łqcryły
Izrael (,;yna") z Bogiem (,,ojcem").
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I5,I-37

Na marginesie żydowskiego procesu przeciw Jezusowi św. Marek odnotowuje scenę z zaparciem się
Piotra (w trzech aktach o wzrastającej sl\e): ,,zaprzeczył... ponownie zaprzeczył... począł się zaklinać
iprT sięgać..." Dwukrotne pianie koguta - znakzapowiedziany mu wcześniejsłowem Pańskim, dopro-

wadza gorliwego ucznia do spóźnionych łezżalu.Tymczasem zaczyna świtać.Jezus jest już skazany przez
Zydów i prrydzielony formalnię Poncjuszowi Piłatowi, który był rąrmskim prokuratorem i jedynym kom_
petentnym do wydania wyroku śmierci. Przesłuchanie przezwładzę rzymską koncentruje się wokół,,wybitnie poliĘcznego" charakteru królewski ch roszczęń
Jezusa. Ażtrzy razy (15,2.9.12) mówi się o Nim tutaj:
,,król żydowski", wobec czego sam Podsądny zachowuje się z dużą powściągliwością(odpowiada Piłatowi: ,,Tak, Ja nim jestem", dosłownie: ,,Ę to mówisz").

Na wzór wszystkich ewangelistów, równiez św.
Marekwspomina o nię odnotowanym przezin e źródła tmł. ,,prą,rvileju paschalnym", który na Swięto
Paschy dawał prokuratorowi możliwośćułaskawiania, kogo chciał. Piłat chce zastosować ten zwyczaj
do Jezusa, lecz tfum opowiada się za Barabaszęm,

66Kiedy Piotr był na dole, na dziędziflcu, przyszła jed-

na ze słuzących najwyższego kapłana. 67Zobaczyv-sn
Piotra grzejącego się [przy ogniu], przypatrzyła mu sie
i rzel<Ła:,,I ty byłeśz tym Nazarejczykiem Jezusem".
68Leczonzaprzecz!ł, mówiąc:
,,Niewiem i nie rozumiem.
co mówisz". I wyszedł na zewnątrz do przedsionka.
a kogut zapiał.69Służąca,ljrzawszy go, znowu zaczeła
mówić do tych, którzy tam stali: ,,To jest jeden z nich".
70A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci,którry tam stali.

mówili znowu do Piotra: ,,Na pewno jesteśjednym z nich.
jesteśtakże Galilejczykiem". 1lLecz onpoczął się zaklinać i przysięgać: ,,Nie znam tego człowieka, o któn-m
mówicie" 72Izaraz powtórnie zapiał kogut. Wspomniał

Piotr na słowa, które mu powiedziałJezus: ,,Pierwej, nim
kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz".
I wybuchnął płaczęm.

SĄD JEZIJSA PRZED PIł-ĄTEM
I KARA SMIERCI

Mt 27,1-44; Łk 23,1-43;J 18,28-40; 19,1-2-

wybierając ułaskawienie dla oskarżonego o zabó,istwo

buntownika. Otwiera to drogę do wyroku śmierci
przez lbzyżowanie (było ono karą zastrzeżoną dla
nięwolników, buntowników

,

zdrajców , zabójców i zło-

dziel). Ikzyż jako tortura wymyślonyzostał przez
Persów, przyjęty przez Kartagińczyków i R4lmian,
a zabroniony w stosunku do obywateli imperium.

Jezus zostaje poddany dręczeniu i szyderstwom
przez rqrnską kohortę (około 600 ludzi), która wyśmiewasię z Jego królewskich toszczef|, urządzając
sobie zabawę w teatr, z Jezusem w roli głównej. Następnie zostaje poprowadzonyna Golgotę (po aramejsku jest to ,,aauka"). W drodze pomaga Mu niejaki
S4,rnon zCyreny, którego synowie, Aleksander i Ru-

fus, zostali później chrześcijanami, jak to należałoĘ
wnioskować z faktu, ze św.Marek wzmiankuje o nich
bezpośrednio . Uhzyżowanie przypada na,,godzinę
trzecią", czyli dzieńątą rano. Towarzyszą temu inne
fakty, na które ewangelista rzuca śłiatło
proroctw me-

sjańskich, takie jak rzucanie losów o szaty Jezusa
(I5,ż4; por. Ps ż2,I9), sąlderstwa tfumu,,potrząsają-

cego głowam7" naznakpogardy (15,29; por. Ps 22,8),

Jego ostatni lcnlk, gdy juz konał, będąry
niem pienvs4,ch słów Psalmu 22.

p4ocze-

Również podana Umierającemu gąbka z octem (najpierw podsunięto Mu wino zmieszane z mirrą - rodzaj narkotyku mającego uśmier4,ćból) pojawia się
tu jako nawiązanie do Ps 69,22, aĘ wykazać w ten
sposób, ze wszystko, co teraz się dzieje, nalezy do
zgórywyznaczonego przez Boga planu. Wyrok, jak to
się powtarzaw Mk15,ż6.3ż, opaĄzostał na motywie
politycznlłn, tj. królewskiej uzurpacji Jezusa. Dwóch
Ildzi, ukrzyżowanych wraz z Nim, okręślasię jako
,,ńoczyńców", lecz byli to prawdopodobnie również
skazaficy poliqlczni, ukarani za opór wobec władzy
rzymskiej, Nadchodzi już ostatni moment mąk Jezus
,,za'wolń donośry.,rn głosem i wyzionął ducha".
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1Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze
starszymi i uczonymi w Piśmiei cały Sanhedryn
l powzięli uchwalę. KazaliJezusa rwiązanego od-

prowadzić i wydali Go Piłatowi. ŻPtłat zapytał Go:
,,Czy Wjesteś Królem Ądowskim?" OdpowiedziŃ mu:
3ArcykapŁani zaśoskarzali Go
,,Thk, Ja nim jestem".
aPiłat
ponownie Go zapytŃ:,,Nic nie odo wiele rzecry.
powiadasz? Zważ, o jakie ruęcry cię oskarzają". sLecz
Jezus nic iużnię odpowiedziaŁ,takżePiłat się dziwił.

6Na kazde zaśświętomiaŁ nvyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądall ?A był tam jeden, twany Ba-

rabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili
zabójstwo w czasie rozruchów. 8Tłum przyszedł i zaczął
domagać się tego, co zawsze dla nich czynił.gPiłat im
odpowiedział: ,,Jeślichcecie, uwolnię wam Króla zydowskiego?" loWiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go
przez zańść.|1Lecz arcykapłani podburzyli tfum, zeb1,
uwolnił im raczejBarabasza. lzPlłat ponownie ich zapytał: ,,Cóż więc mam uczynić zĘm, którego nazywacie

Królem zydowskim?" 13Odpowiedzieli mu krzykiem:
laPiłat odparł:
,A cóż zŁego uczynił?"
,,Ukrzyżuj go!"
Lecz oni jeszcze głośniejkrzyczeli,. ,,Ukrzyżuj go|."
'sWtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaśkazał ubiczować i wydał na lkrzyżo-

wanie.

EweNcBLlł wEDŁuG św.Młnxł14,66-72

I1Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacl, czyli
pretorium, i zwołali całą kohortę. '7Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włozyli Mu na głowę.
I8I zaczęli Go pozdrawiać:
,,Witaj, Królu zydowski!"
IgPrzy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego
i przyklękając, oddawali Mu hołd, 'uA gdy Go wyszydziIi. zdjęli z Niego purpurę i włozyli na Niego własne Jego
Szaty.

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idącz pola, [tamtędy] przechodził,przymlsili. zeby niósł Jego krzyż.Ż2Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki,
:-'Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie
przł jął.laUkrzyżowaliGoirozdzięlllimiędzysiebieJego
szaĘ, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.25A była
godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. 26Był tez napis
z podaniem Jego winy, tak ułozony: ,,Król Ądowski".
:-Razem z Nim ukrzyżowali dwóch zŁoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 28< Tak
irr-pełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został
:aliczony >.
:]Cizaś,którzy przechodzili obok, przeklinali Go, po:1I

trzasali głowami, mówiąc: ,,Ejże, ty, który burzysz przybvtek i w trzy dni go odbudowujesz,3qzejdź zkrzyża
i rllbaw samego siebie!" 31Podobnie arcykapłani, drwiąc
miedzy sobą wraz zlczonymiw Piśmie, mówili: ,,Innych
urbawiał, siębie nie może wybawić. 3zMesjasz, króllzrae la. niechze teraz zejdzie z krzyża, żebyśmyzobaczyli
i urrierzyli".Wi Go także ci,którzy z Nim byli ukrzyZLr§'an1.

Sntierć lezusa i Jego pogzeb
Mt 27,45-6ó; Łk 23,44-56;

l

19,28-42

gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą
ziemię aż do godziny dziewiątej. "O godzinie dziewiąiej Jezus zawołał donośnym głosem: ,Eloi, Eloi, lema
słlbachthani", to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś
\Iltie opuścil? 35Niektórzy ze stojących obok, sĘsząc to,
nólrili: ,,PatTz, woła Eliaszą'l. 36|(16§ pobiegł i nasyciw.n gąbkę octem, umieściłna trzcinie i dawał Mu pić,
móu iąc: ,,Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz,
zebv go zdjąć [z krzyża]", 31Lecz Jezus zawołałdonośnlm głosem i wyzionął ducha.

"A

-

15,1-37

NazarĘcryk (14,67). Naałq tq wskaĄe sĘ na pochodzenie lezusa (Nazaretw Galilei). W Novvym kstamencie spoĘkamy dwie fotny tego śowa: Nazorejc4lk
i Nazarejc4łĘ lecz jedna.i druga mają tę samą treść.

W późniejs4lm ol<ruie Zydzi zaczęli używać pochodnej
fotmy tego pr4ldomką na ol<reślenie chrześcijan,
naarw any ch przez

nich N ozrim

,,Król bldowŃi". Ętuł ten wyjaśniaprzyczyny całego
oskaźenh i powód wydnnin wyroku skazującego.
Ąltanie Piłata z Mk 15,2 pokrywa się w istocie z tym,
jakie postawił już najwyżs4l kapłan w 14,61. Olcreślenie
,,Król Ąfuwski" spotykamy rylko w wtach pogan (Zyd
w odniesieniu do Mesjasza posłużyłbysĘ raczej naałq
,,Król lzraela"). Thbliczka z napisem,,I3ól Ądowski"
znalaźa się również na lcrryżu, wsknĄąc na ,,winę"
Jezusa (15,26); zwyczaj nki.ego uzasadniania wyroku
podczas publicznych egzekucji był w cesarstwie r4lmskim stosowany na co dzień.

Biąowanie (15,15). Stosowąne na

sposób ruymsĘ odznaczało sĘ
takim okrucieltstweną że skazaniec móg! nawet pr4l nim umtzeć.
Najpierw go rozbierano, nasĘpnie
pt4twiq4lwano do pala lub do
kolumny, a w sąmym biczowaniu
brało udziałwiek osób. WuĄciu
Ęły kije, baty lub bicze. Do
skórzanych ruemyków bicza
mocowąno, cząsem nawet na
cakj długości,ostre kolre,
kawałki ka ścilub ołońu.
Względnie s4lbka śmierćJezusa
na lo4lżu (15,44) maqła Wć
spowod owa na ptzysp i e szen km
jei paez tę nrmrę (obok lezus
biczowany. Rzeźba w drewnie,
Giovąnni Battista Zotti,
XWI-WIII w. Pontedilegno,
I{o ścilłł
Swiętej Tiój cy ).

Srymon Cyrenejcryk (15,21) Ę Zydem pochodzqcym
z diaspoły (c4lli spoza lzraela), Cyrena ząśto wążne
miasto portowe w Libii. Insloypcja na odkrytym
w 1941 r w dolinie Cedronu pomniku żnłobnym
wymienia imię Alel<sandra, syna S4trnona, Ęć moze
ńąśnietego, o lłóryłn mówi św. Marek. Jest natomiast
mniej pewne, c4l Rufin to ta samą postać, o której
mowaw Liściedo Rzymian 16,13 (poniĄ: Cyenejc4lk Tbmpera na kaftonie, Michelangelo Pittatore,
XIXw. Aśi,Galeria Miejska).
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Krzyżna Golgocie jest u

św.Marka punktem dozmierzała ku odsłonięciu
tajemnicy Jezusa, odkąd pod Cezareą Filipową Piotr
wyznŃw Nim Syna Bożego. Teraz doskonałewyznanie wiary składa poganin, rzymski setnik: ,,Istotnie,
ten człowiek był Synem BoĘm" (15,39). Jest to manifestacja pełnej prawdy o Jezusie oraz cel, do którego powinien również zmięrzaćkńdy z Jego uczniów.
Znak rozdartej zasłony, oddzielającej Miejsce Najświętsze od reszty świątyni,ukazuje, kim naprawdę
był Ten, którego ukrzyzowano.

celowym

caĘ drogi, jaka

Imiona kobiet, które byĘ obecne przy ukrzyżowaniu, mają przygotować dodatkowe świadectwo
o złożeniu Jezusa w grobie, a 1eszcze bardziej
o tym, że zmartwychwstał (15,40-47; t5,47;76,I).
Józef zArymatei, bliski chrześcijanom członek sanhedrynu, amoże nawet niejawny uczeń Jezusa, występuje do władz rzymskich z prośbą, by mógł Go
pochować w swoim prywatnym grobie, chroniąc
w ten sposób ciało przed złożeniem do wspólnej
mogiły. Owinięte prześcieradłem(po grecku slłrdon - ,,całun") zwłoki trafiają do grobu, który zostaje zamknięty wielkim głazem. W ten sposób
będzie się oczekiwać na sam dzień zmartwychwstania.
I taĘ gdy rankiem następnego dnia po szabacie przeztenczas (częśćpiątku, sobota i częściowoniedziela, tak aby zgodnie z zydowską rachubą dni tygo-

dniaosiągnąćliczbę,,trzech",przłĄaczanychpóźniej
w Credo) Jezus spocąlwał w stanie śmierci fizycznej
- kobiety udały się do grobu, aby starożltnp n\yczajem namaścićGo olejkami. Lecz kamień był od
grobu odsunięty. I odtąd będzie on już na zawszę
znakiem zwycięstwa nad śmiercią.Zwróćmy jednak
uwagę, że samego momentu zmarfiłychwstania nie
uchwycono. Opowiada o nim tylko anioł, powtarzając chtześcijańskie wyznanie wiary:,,Zmartwych-

wstał!" - po grecku: ,,zostń przebudzony (ze śmierc1)" przez Boga. Kobieł mają nie tylko świadcąlć
o tym wydarzeniu, ale i ogłosić uczniom wolęZmar'lm
twychwstałego, który wyzn acza
spotkanie w Galilei, gdzie rozpoczynŃ swoją publiczną działalność,

W ĘTn miejscu końcry się tekst św. Marka. Ciąg
dalszy (ukazanie się Zmartwychwstałego - 16,9 -20)
rózni się stylem i słownictwem, a ponadto nie ma
go w kilku ważnych kodeksach. Na dodatek pozostałe kodeksy wykazują zróżnicowane zakończenia,
krótsze lub bardziej złożone, co świadczy o tym,

ż

końcówkę dołączono w późniejsrym czasie. Być
moze są to starożytne przekazy o chrystofaniach,
których pamięć zyła w Kościelepierwotnym. Swiadkami tych zjavłiefi Zmartwychwstałego są: Maria

z Magdali, dwóch uczniów w drodze (uczniowie
z Emaus, których wymienia Ęlko św.Łukasz), a na
koniec - Jedenastu. Jezus wyrzuca im słabą wiarę
i na nowo skierowuje do misji, zktórą mają iśćna
caĘ świat,głosząc Ewangelię, udzielając chtztu
i uzdrawiając chorych. Uczniowie zabiorą się do tego
po wniebowstąpieniu, kiedy to Chrystus wszedł juz
do chwaĘ swego bóstwa.
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38A

dół.

zasłona prrybytku rozdarła się na dwoje, z góry na

39Setnik zaś,który stał naprzeciw Niego, widząc.
żew tensposób wyzionął ducha, rzekł: ,,Istotnie, ten człowiek był Synem Bozym".
ooBył tam równiez niewiasty, które ptzypatrywaĘ się
z daleka, międry nimi Maria Magdalena, Maria, matka
Jakuba Mniejszego iJózefa, oraz Salome. alOne to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyĘ Mu i usługiwaĘ.
I było wiele innych, które razem z Nim przyszĘ do Jerozolimy.
azJuż pod wieczór, poniewaz było Prry gotowanie, czyli
dziefi przed szabatem, a3przyszedł J ózef zAryrrrratei, szanowany członek Rady, który równiez wyczekiwał królestwa Bozego. Smiało udał się do Piłata i poprosił o ciało
Jęzusa. MPtłat zdziwtł się, że juz skonał. KazŃ przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. asUpewniony
przez setnika, wydał ciaŁo lózefowi. a6Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa |z ktzyżaf, owinął w płótno i złoĘł
w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do
grobu zatoczył kamień. a7A Maria Magdalena i Maria,
matka Józęfa, przyglądaĘ się, gdzie Go złozono.

EwaNcu-rł wEDŁuG św.Menrł 15,38-47

-

16,1-20

ZMARTWYCHWSTANIE JEZU SA
Mt

28,1-20;

Łk 21,1-53;J 20,1-23

lGdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria,

matka Jakuba, i Salome nakupiĘwonności, zeby
pójść namaścićJezusa. zWczesnym rankiem
w pierwszy dzień tygodniaprryszĘ do grobu, gdy słońce

wzeszło.3A mówiły między sobą: ,,Kto nam odsunie kamięń z wejściado grobu?" aGdy jednak spojrzaĘ, zauwaĘĘ, że kamień został juz odsunięty, a bi bardzo
duzy. 5WeszĘ więc do grobu i ĄrzaĘ młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę;

i bardzo się przestraszyĘ. 6Lecz on rzękł do nich:

..Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go
złożyli. 1A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi:
Podążaprzedwami do Galilei, tam Go ujrzycie, jakwam
powiedział". 8One wszŁy i ucieĘ sprzed grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic
nie powiedziaĘ, bo się baĘ.
9Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem
rv pierwszy dzień tygodnia, Jezus lkazał się najpierw
Marii Magdalenie, z której przedtem wyrnlcił siedem
zĘch duchów. 10Ona poszła i oznajmiŁa to tym z Jego
otoczenia, pogrązonym w smutku i pŁaczącym. 1lCi jednak, sĘsząc , że Ęje i że ona Go widziała, nie dali [temu]
wlary,
12Potem lkazŃ się w innej postaci dwom spośród nich
na drodze, gdy szli do wsi. 13Oni powrócili i obwieścili
pozostaĘm. Lecz im tęż nie uwierzyli. laW końcu ukazał
się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, iwyrnlcał
im brak wlary orazlpór, że nie wierzyli Ęm, którzy widzieli Go zmartrłychwstałego.
I5IrzelrJ. do nich:
,,Idźcie na cały świati głościeEwangelię wszelkiemu stworzeniu! 16Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. l1Te zaśznaki towarzyszyć będą tym, którzy
uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; 1Vęze brać będą do rąk, i jeśliby
co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych
ręce kłaśćbędą, a ci odzyskają zdrowie".
19Po rozmowie
z nimi Pan Jezus zostałwzięĘ do nieba
i zasiadł po prawicy Boga,
20Oni zaśposzli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
rvspółdziałałz nimi i potwierdzał naukę znakami, które
jej towarzyszyĘ.

Niewiasa. Wspomina sĘ o nichw Mk 15,40.47 i 1Ą1.
Grecki tel<st 15,40 nie jest do końca jasny: według
nieldórych, wskazuje on na cztety niewiasty (Mańę

-

z Magdali" MarĘ - matĘ lakuba Mniejszego, Maię
matlcę losesa, i Salome), a według innyĄ jĄnie na tr4l

(Iahń i loses mieliĘ Ęć dwoma synami

tej samej
św.Matewza 27,56 być może to
jest matl<ą sytulw Zebedeuszą. Ponądto

Mańi). Natomiast u

właśnieSabme
pojawia się u niego imĘ

JóĄ

mmiast loses. Nie jest

wyl<luczone, ż:e matka Jaluba i losesa jest tą samq laórq
św.Janw 19,25 rw4,wa MarĘ żonq Keofasa. Mimo to
fala, że o Ęch kabietach mówi sĘ z podaniem ich imion
i ź;e pod}łeślasĘ ichwiernośćJezusoń aż do grobą
suiwdc4l o ich donb§ej roli jako swiadl<ow wydnrzeń
auiązanych z męl<ą (povvyżej: NiewiasĘ przy grobie.
PłaskorzeźbąLoreluo Maitani, ok 1 275 - 1 3 30.

Kntedraw Owieto).

,,Paraslreue" j est greckim s;łowem omaczaj qcym llptz|so,
towanie".
to termin techniczny, wżlwany paez Zydów

Ęł

na olłeśknieptqth.ą a ńęc dnia popaedzającego
szabat. W piqtek,,pr4lgotovwje sĘ" bowiem ws4lstla,
co będzie potrzebne na nasąlrry dzieĄ w lłórlłn zabroniona jest jakakolwiekpraca. U św.Mąrl<a 15,42 §owem
ĘmryljaśninsĘ pośpiech, z jakimJezusa grzabano.

7alrończenie Ewangelii Marlrowej, WerseĘ 9-20 nie
naleĄ do oryginalnego tel<sru św. Marka: brakuje ich
w nielaórych dawrycĄ winrygodnych rękopisach.
Nielłóre manuskrypĘ mwie-js inne zakończenie:
,,OpowiedzhĘ one towarzysmm Piotra to, co zostało
im objawione. Później samJezus (pojawił się im i)
plzesłał paez nie od wschodu na zachód pośanie
świętei niezniszcząlne o wieczrlym zbawieniu".
W każĄ}m razie aktualny tel<st pochodzi z wieku I lub
z pocątków IL Zdanięm niektórych, §owa te zaśępujq
olyginalne zakańczenie EwangeliĄ które zaginęło; dla
innych olyginał pism śvuMarka urywał sĘ na wercecie 8;
Ąło to zakończeniem gwńownym i bulwersujqcym,
wĘc naHaninło do dopisania dakzego ciągu.
Tak c4l inaczej fala, że tel<st 16,9-20 nie pochodzi od
św. Marka,

nie

przec4l jego

kgnonirzności

i Bozemu

nątchnieniu
@bok: Święty
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