
 

Mk 14, 26 - 31 

 

(26) Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.  

(27) Wtedy Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: 

Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.  

(28) Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei.  

(29) Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!  

(30) Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy 

zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz.  

(31) Lecz on tym bardziej zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się 

Ciebie. I wszyscy tak samo mówili.  

 

 

 



 

Przepowiednia zaparcia się Piotra - (Mk  14, 26 - 31) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

Zapowiedź zaparcia się Piotra znajduje się we wszystkich czterech ewangeliach. Widać więc z 

tego, że była przedmiotem pierwotnego nauczania. Nie można zatem mieć wątpliwości co do 

autentyczności tej zapowiedzi. Opisy Ewangelii opierają się na rzeczywistych wydarzeniach. 

Ewangeliści opisali zdradę jednego z Dwunastu i bynajmniej nie tuszowali przykrej i żenującej 

rzeczywistości.  

Opowiadają także o błędzie tego, który będzie przewodnikiem i pasterzem innych. W czasie, gdy 

formowały się ewangelie, Piotr posiadał niezwykły autorytet w Kościele. Jednak nawet męczeństwo, 

które ukoronowało jego działalność apostolską, nie wpłynęło na zmianę pierwotnego nauczania.   

Błąd apostoła jest przedstawiany z niezwykłą prostotą i bez usprawiedliwienia. 

 W opisach napotykamy jednak na pewne trudności. Powstają wtedy, gdy chcemy zharmonizować 

opisy czterech ewangelistów, którzy niewątpliwie niezwykle swobodnie przedstawiają wydarzenia. 

Kierują nimi bowiem jedynie względy doktrynalne.  

 Św. Marek i św. Mateusz umieszczają wydarzenie podczas drogi do Getsemani. Ich 

opisy mają podobną strukturę. Obydwaj przechodzą od zapowiedzi o zgorszeniu uczniów 

do zapowiedzi o zaparciu się Piotra.  

 Św. Łukasz i św. Jan umieszczają ten szczegół w ramach wydarzeń, które rozegrały się 

w Wieczerniku. Trzeci ewangelista pisze tylko o przywódcy Apostołów, a św. Jan 

wspomina także o rozproszeniu uczniów (J 16, 32). Należy nadto zaznaczyć, że dwaj 

ostatni ewangeliści są łagodniejsi w stosunku do Piotra niż pierwsi synoptycy. 

 Bardzo trudno ustalić kolejność wydarzeń. Mogło się to zdarzyć zarówno w Wieczerniku, jak                 

i w czasie przejścia do Getsemani. Można więc tylko ustalić samo wydarzenie, zaś okoliczności są 

hipotetyczne.  

Układ św. Marka i św. Mateusza jest bardziej prawdopodobny i bardziej zgodny z rzeczywistym 

przebiegiem wydarzeń, ponieważ w tym wypadku mamy do czynienia z tradycją Piotra, utrwaloną 

przez św. Marka. Opis tych dwóch ewangelistów jest narracją, jest bogatszy w szczegóły, których 

brak u innych ewangelistów, np. wspomnienie końcowego śpiewu Hallelu (Mk 14, 26). Widać to 

szczególnie w opisie św. Marka. Jest żywszy i posiada więcej szczegółów, np. aluzje do Księgi 

Zachariasza (Mk 14, 27), wzmianka o podwójnym pianiu koguta (Mk 14, 30) oraz o skłonności 

Piotra do gadatliwości (Mk 14, 31).  

Wszystko to wskazuje, że św. Marek czerpie wiadomości z dobrego źródła. Natomiast u dwóch 

ostatnich ewangelistów widać tendencje teologiczne. Św. Jan podkreśla prawdę teologiczną: 

konieczność ofiary Chrystusa, aby uczniowie mogli Go naśladować. Św. Łukasz zaś akcentuje rolę 

Piotra jako przywódcy wierzących. 



   Ogólnie uważa się, że wydarzenie to znalazło się w pierwotnej kerygmie, a następnie                              

w ewangeliach ze względów parenetycznych oraz historyczno-apologetycznych. Jedynie proroctwo 

Starego Testamentu oraz zapowiedź Jezusa mogły usunąć zgorszenie spowodowane załamaniem się 

Piotra.  

 Z tego też względu św. Marek cytuje proroka Zachariasza (Za 19, 7), który zdaniem ewangelisty 

zapowiada mękę Mesjasza („uderzę pasterza”) oraz ucieczkę apostołów („a rozproszą się owce ze 

stada”). 

 Dla ewangelistów wydarzenie to posiada znaczenie pedagogiczne. Kościół nie zamierza 

informować o tym, co się wydarzyło Piotrowi, ale pragnie przypomnieć, że coś podobnego może się 

przytrafić każdemu, kto zbytnio ufa własnym siłom.  

Jezus często uczył, aby się modlić o oddalenie pokus (Mk 6, 13). To samo powtórzy później                    

w Gestemani (Mk 26, 38.41). Apostołowie, a nade wszystko Piotr, bardziej zaufali sobie niż pomocy 

z nieba. Ewangeliści pragnęli pokazać słabość człowieka, gdy liczy tylko na siebie. Z przykładu 

Piotra oraz innych uczniów wierzący powinni wyciągnąć wniosek, że zawsze należy się mieć na 

baczności. 

 „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej” (Mk 14, 26).  

Po zakończeniu posiłku paschalnego, czyli po podaniu czwartego i ostatniego kielicha, gdy 

odśpiewano drugą część Hallelu (Ps 113-118), Jezus wraz z uczniami udał się na Górę Oliwną. 

   

 

Składa się z trzech szczytów: północnego (818 m) – Dżabal as-Sajjad, zwanego przez chrześcijan 

ViriGalilaei(Mężowie Galilejscy); środkowego (808 m) – Dżabalat-Tur, tradycyjnie uważanego za 

miejsce wniebowstąpienia; a także południowego (734 m) – Góra Zgorszenia (por. 1 Krl 11, 7-8; 2 

Krl 23, 13-14). Nazwa „Góra Oliwna” pochodzi od tego, iż na jej zboczach było i jest dużo drzew 

oliwkowych. 

  Był już późny wieczór. Przy Mistrzu pozostało jeszcze jedenastu apostołów. Judasz odszedł do 

przywódcy narodu, aby dokonać zdrady. Wprawdzie autor Księgi Wyjścia (12, 22) stwierdza, że w tę 

noc nie wolno opuszczać domu („Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi 

swego domu”), ale zakaz ten dotyczył tylko nocy Wyjścia, zaś w czasie obchodzenia następnych 

uroczystości paschalnych już nie obowiązywał.  

Góra Oliwna to pasmo na wschód od Jerozolimy. 

Rozciąga się równolegle do Świętego Miasta                       

i wzgórza świątyni, a jest oddzielona od niego 

głęboką Doliną Cedronu. 



Istniał tylko przepis, że w tę noc nie wolno opuścić Jerozolimy. Jednak ze względu na wielką 

liczbę pielgrzymów, którzy przybywali tam na święta, poszerzono to zastrzeżenie na osady 

bezpośrednio przylegające od przedmieść.  

Dlatego Jezus, udając się na Górę Oliwną, nie przekroczył przepisu Prawa. Tym bardziej że góra 

znajdowała się bliżej miasta niż granica tzw. drogi szabatowej (por. Dz 1, 11). 

 „A Jezus im rzekł: „Wszyscy zwątpicie [we Mnie]. Jest bowiem napisane: Uderzę 

pasterza, a rozproszą się owce”” (Mk 14, 27).  

W czasie wędrówki w stronę Góry Oliwnej Jezus zapowiedział poważny kryzys wiary u tych, 

którzy byli Mu najbliżsi. Gdy nieprzyjaciele Go aresztowali, zdezorientowani uczniowie rozproszyli 

się. Zgorszenie-zwątpienie, o którym mówił Chrystus, nie polegało na ucieczce, ale raczej na 

wstrząsie, jakiemu poddana została ich wiara mesjańska w Jezusa. Okazała się niewystarczająca.  

Cierpienia Chrystusa doprowadziły do upadku uczniów, tj. zrodziły się w nich wątpliwości, które 

spowodowały ich ucieczkę od Mistrza, a nawet w wypadku Piotra doprowadziły do zaparcia się. 

Zwątpienie to było podwójnie chrystocentryczne.  

Praktycznie chodziło o zgorszenie krzyża. Krzyż (=cierpienie Mistrza) wstrząsnął uczniami. 

Jezusowe zapowiedzi męki powinny być same przez się wystarczające, aby zabezpieczyć ich przed 

kryzysem. Jednakże idee mesjanizmu ziemskiego i chwalebnego były jeszcze zbyt mocno w nich 

zakorzenione. Dlatego apostołowie nie mogli przezwyciężyć zgorszenia spowodowanego 

cierpieniem.  

Porażka Mistrza była próbą ich wiary. Wstydzili się, że byli z Nim i że wierzyli Jego słowom. 

Dlatego uciekli od Niego. Przestali Mu wierzyć, a także nie dostrzegali sensu i wartości Jego śmierci. 

I dlatego opuścili Go. 

   Jezus cytuje tekst Zachariasza (13, 7), aby ukazać demoralizację i złamanie, jakie niedługo 

nastąpią. Ten cytat jest niezwykle interesujący. W oryginale hebrajskim brzmi: „Uderz Pasterz, aby 

się rozproszyły owce”.  

Jaki jest sens tego proroctwa? Prorok zapowiada, że miecz kary Bożej uderzy w winnego pasterza. 

Jest to groźba skierowana przeciw złym pasterzom Izraela, którzy okazali się niewiernymi względem 

Boga i nie wypełnili misji, jaką otrzymali w stosunku do narodu.  

Prorok myśli o złych przewodnikach Izraela z VI wieku przed Chrystusem, ale równocześnie                   

o złych przywódcach wszystkich czasów, łącznie z tymi, przeciw którym występował Jezus (Mk 12, 

38-40).  

Niektórzy egzegeci sądzą, że prorok czyni tutaj aluzję do smutnych wydarzeń z ostatnich dni 

Królestwa Judzkiego. W chwili ataku Babilończyków król Sedecjasz pozostawił naród na pastwę 

losu i w ten sposób doprowadził do „rozproszenia”, czyli deportacji (por. 2 Krl 25, 4).  

Jednakże w ewangeliach słowa te odnoszą się do Chrystusa. Ewangeliści pragną podkreślić, że 

Bóg uderzy w Chrystusa. Równocześnie z tekstu można wyciągnąć wniosek, że uczniowie stanowią 

to stado Izraela, o którym często wspomina Stary Testament.  



Rodzi się tylko jedna trudność. Jezus posłużył się tutaj tekstem proroka w sensie przystosowanym. 

Nie chodzi w tym wypadku o interpretację słów proroka, ale o ich akomodację. Porównywanie 

zwraca uwagę jedynie na fakt, że pasterz został uderzony, a powierzone Jego pieczy owce uległy 

rozproszeniu.  

Jezus dał do zrozumienia, że zawartość stada zależy od pasterza. Podobnie będzie także                           

z uczniami. Zdezorientowani uciekną. Gdybyśmy przyjęli hipotezę, że pasterzem Zachariasza jest 

król Sedecjasz, który ucieka, to wtedy dostrzeżemy kontrast między tym władcą a Chrystusem, który 

jako dobry Pasterz dopiero przemocą zostanie oderwany od swojego stada. 

 „Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei” (Mk 14, 28).  

  Załamanie uczniów nie stanie na przeszkodzie w zrealizowaniu się Bożego planu zbawczego. 

Jezus umrze, ale nie pozostanie w grobie. Po zmartwychwstaniu rozproszone stado powróci i zbierze 

się dokoła Niego. Wszystkie zapowiedzi Jezusa o męce kończą się wzmianką o zmartwychwstaniu. 

Podobnie jest w tym wypadku. Ta zapowiedź powinna wzmocnić apostołów, pogrążających się                    

w przygnębieniu. Nie została jednak zauważona. 

 Dla Jezusa zmartwychwstanie jest czymś tak pewnym, że aż wyznacza apostołom 

miejsce spotkania.  

Już wiele razy Chrystus zapowiadał swoją śmierć, ale obecnie po raz pierwszy wyznacza uczniom  

miejsce spotkania po zmartwychwstaniu.  

 Galilea posiada tutaj nie tylko znaczenie realne, ale i symboliczne.  

 W Galilei Jezus rozpoczął publiczną działalność i tam także uczniowie rozpoczną pracę 

misyjną.  

 Tutaj zaczną się realizować proroctwa Starego Testamentu.  

 Zbawienie przeszło od narodu izraelskiego do pogan na ziemi galilejskiej, którą prorok 

Izajasz nazwał Galileą pogan (por. Mt 4, 13). 

 

 „Na to rzekł Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja!”” (Mk 14, 29).  

Słowa Jezusa sprawiły ból. Piotr nie mógł znieść, aby ktoś nawet na moment zwątpił w jego 

wierność. Możliwe, że wszyscy inni upadną, ale nie on. Był mocno przywiązany do Mistrza i pewny 

siebie.  

Jeszcze raz dostrzegamy Piotra jako porywczego, gwałtownego, ale i wspaniałomyślnego. 

Wprawdzie przywódca apostołów był pochopny w swych działaniach, ale nie było u niego                              

z pewnością pychy i zarozumiałości. Nie kłamał. Jego słowa płynęły z gorącej wiary i miłości do 

Mistrza. Dlatego protestował gwałtownie. Był z pewnością szczery, ale gdy przyjdzie godzina próby, 

upadnie. 

 „Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim 

kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz”” (Mk 14, 30).  

Po zdecydowanym oświadczeniu apostoła Jezus odpowiedział łagodnym i cierpliwym 

napomnieniem, akcentując poprzednią zapowiedź zgorszenia. Zacieśnił ją jednak tym razem tylko do 

Piotra.  



Właśnie ten, który się tak bardzo chełpił, dowiedział się, że zewnętrznie najbardziej oddali się od 

Mistrza. Chwila upadku została ściśle określona i sprecyzowana.  

Św. Mateusz stwierdza, że stanie się to jeszcze „tej nocy”. Jest to wyraźna aluzja do ucieczki 

uczniów w Getsemani.  

Św. Marek dodaje jeszcze słowo „dzisiaj” (Mt 26, 34).  

W pierwotnym wypadku mamy ogólnie przyjęty sposób określania dnia. Natomiast u św. Marka 

dochodzi do głosu judaistyczna koncepcja czasu. Jezus określił ten moment bardzo dokładnie 

mówiąc o pianiu koguta. To stwierdzenie podkreśla gwałtowność zmiany nastawienia Piotra, który 

tak gorąco zapewniał Mistrza o wierności. Ze stanu uniesienia przejdzie nagle do trzykrotnego 

zaparcia się Mistrza.  

Pianie koguta miało ważne znaczenie w starożytności, gdyż w pewien sposób określało godziny w 

czasie nocy. Rozróżniano dwa albo trzy piania koguta. Jedno między godziną drugą a trzecią oraz 

następne o świcie, który wiosną w Jerozolimie rozpoczynał się około piątej.  

Św. Marek pisze o podwójnym pianiu, aby wykazać gwałtowność zmiany nastroju u Piotra, który, 

mimo iż teraz zapewnia o wierności, to jednak nagle trzy razy zaprze się Mistrza. Inni ewangeliści 

piszą ogólnie o pianiu koguta, mając na myśli jedynie pianie koguta końcowe. Biorą pod uwagę tylko 

to drugie pianie, ponieważ było zasadnicze. 

  Na oznaczenie czynu Piotra użyte jest słowo „wyprzesz”. W Nowym Testamencie terminem 

tym określano nie tylko zaparcie się wiary, ale także jej utratę. W naszym wypadku odrzucenie 

dotyczy osoby Jezusa. Wielkość tego czynu można zrozumieć dopiero wtedy, gdy zwróci się uwagę 

na fakt, iż w Izraelu życie i śmierć jakiegoś człowieka, postawionego przed trybunałem, zależało 

jedynie od świadków, którzy go bronili lub oskarżali. 

 „Lecz on tym bardziej zapewnił: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę 

się Ciebie”. Wszyscy zresztą tak samo mówili” (Mk 14, 31).  

Słowa Jezusa nie pobudziły Piotra do refleksji, ale skłoniły jedynie do tego, że protestował jeszcze 

gorliwiej. Ten gwałtowny protest Apostoła miał źródło w jego miłości własnej samego siebie. 

 Z pewnością był szczery, ale jego porywcze usposobienie sprawiło, że nie uświadamiał sobie, iż 

Jezus zna tajemnice ludzkiego serca. Jego przykład był zaraźliwy. Także inni uczniowie uważali, że 

powinni okazać lojalność i dołączyć do protestu Piotra. 

  Ewangelista nie wspomina o reakcji Jezusa. Wydarzenia, które niedługo nastąpią, będą 

zaprzeczeniom oświadczeń Piotra i apostołów. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Zapowiedź zaparcia się Piotra znajduje się we wszystkich czterech ewangeliach. Można 

więc wyciągnąć z tego wniosek, że w pierwotnym nauczaniu zwracano na nie szczególną 

uwagę oraz że nieuzasadnione są wątpliwości co do autentyczności tej zapowiedzi. 

Ewangeliści opowiadają o błędzie tego, który będzie przewodnikiem i pasterzem innych. W 

czasie, kiedy formowały się ewangelie, Piotr posiadał ogromny autorytet w Kościele. 

Jednak nawet męczeństwo, które ukoronowało jego działalność apostolską, nie wpłynęło na 

zmianę pierwotnego nauczania. Błąd apostoła był przedstawiany z niezwykłą prostotą i bez 

usprawiedliwiania. 

 

2. Słowa Jezusa nie pobudziły Piotra do refleksji, ale skłoniły jedynie do tego, że 

zaprotestował gwałtownie. Ta postawa apostoła miała źródło w jego miłości własnej.                     

Z pewnością był szczery, ale gwałtowne usposobienie sprawiło, że nie uświadamiał sobie, 

iż Jezus zna tajemnice ludzkiego serca. 

 

3. Dla ewangelisty przepowiednia zaparcia się Piotra posiada przede wszystkim znaczenie 

pedagogiczne. Kościół nie zamierza informować o tym, co się przydarzyło apostołowi, ale 

pragnie przypomnieć, że coś podobnego może się przytrafić każdemu, kto zbytnio ufa 

własnym siłom. 

 

„Wszyscy zwątpicie we Mnie” (Mk 14, 26) 

Z całego świata [Chrystus] wybrał dwunastu Apostołów. Z dwunastu odpadł jeden, pozostało 

jedenastu. Przyszedł krzyż, uciekło dziesięciu, pozostał tylko Piotr – jeden z Jednym. Ale i on uciekł,                

i oby tylko uciekł: on się Go zaparł. Powiedzmy zatem: zginął cały rodzaj ludzki. A ponieważ zginął, 

ukrzyżowany Pan mówi: „Sam jeden wytłaczam je w kadzi i nikogo przy mnie nie było” (Iz 63, 

3). Wówczas spełniły się słowa Psalmu: „Ratuj mnie, Panie, bo zabrakło świętego” (Ps 12, 2) […]. 

Ten, który obiecał: „Choćby mi przyszło umrzeć, nie wyprę się ciebie”, wyparł się (Orygenes, 

Hieronim, „Homilie o Księdze Psalmów” 54, 15, tłum. S. Kalinkowski). 

 

 

„Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!” (Mk 14, 29) 

Nikt nie zna siebie zanim nie doświadczy go pokusa, jak nie znał siebie Piotr ufając sobie, a przez 

zaparcie pokazał, jakimi siłami dysponuje. W swoim zachwianiu się zrozumiał, że błędnie pokładał w 

sobie ufność. Zapłakał i dzięki temu z pożytkiem zasłużył poznać, czym był i stać się tym, kim nie był 

(św. Augustyn, „Objaśnienia Psalmów” 58 [1], 9, tłum. J. Sulowski). 

 

 



 

 

„Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się 

Mnie wyprzesz” (Mk 14, 30) 

Człowiek często uważa, że potrafi to, czego nie może, albo sądzi, że nie potrafi tego, co może. Staje 

przed nim pytanie skutkiem zrządzenia Bożego i dzięki temu uświadamia to sobie. Stąd mówi się, że 

Bóg poznał to, co sprawił, że on poznał. Czy Piotr znał siebie, kiedy mówił do Lekarza: „Nie wyprę 

się Ciebie”? Lekarz widział, dotknąwszy tętnicy, co się dzieje wewnątrz chorego; chory o tym nie 

wiedział. Nadeszła pokusa. Udowodnił Lekarz prawdziwość swego zadania, chory stracił pewność 

siebie (św. Augustyn, „Objaśnienia Psalmów” 43, 20, tłum. J. Sulowski). 

 

 

„Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie” (Mk 14, 31) 

Nikt bowiem nie rozumie siebie, niechaj nie ufa sobie. Czyż rozumiał swoje serce Piotr, kiedy 

mówił: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie”. W sercu była fałszywa 

pewność siebie, w sercu krył się prawdziwy strach. Nie było ono zdolne do zrozumienia siebie.                  

Chore serce się kryło, ale dla lekarza było wyraźnie widoczne. To, co zostało o nim powiedziane, to 

też się spełniło. Bóg poznał w nim to, czego ono samo nie rozumiało (św. Augustyn, „Objaśnienia 

Psalmów” 39, 23, tłum. J. Sulowski). 

 


