
 

Mk 14, 43 - 52 

 

 (43) I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim 

zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i 

starszych.  

(44) A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i 

prowadźcie ostrożnie!  

(45) Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi!, i pocałował Go.  

(46) Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go.  

(47) A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego 

kapłana i odciął mu ucho.  

(48) A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, 

żeby Mnie pochwycić.  

(49) Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma 

muszą się wypełnić.  

(50) Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. 

(51) A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. 

Chcieli go chwycić,  

(52) lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich. 

 

 

 

 

 

 

 



Pojmanie Jezusa - (Mk  14, 43 - 52) 

Ks. dr Maciej Basiuk, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

 

  Początek analizowanej perykopy wydaje się wskazywać na Judasza jako postać, która 

jest głównym sprawcą opisanych wydarzeń. 

  Jednak uważna analiza wskazuje, że opisywane wydarzenia mają miejsce w czasie 

przemowy Jezusa, której treść nie zostaje podana. Znamy ją jednak z zakończenia 

poprzedniej perykopy – Zbawiciel nakazuje uczniom wyjść naprzeciw zdrajcy, który 

właśnie się zbliża (zob. Mk 14, 42).  

  Dla Jezusa wydarzenia, które następują, nie są niespodzianką. Przez swoją modlitwę 

przygotował się na nie, o czym będzie świadczył spokój, jaki zachowa w kontakcie ze 

swoimi oprawcami. Czas spędzony na modlitwie dał Jezusowi siłę do wytrwanie. 

Rezygnacja z pełnienia swojej woli i zgoda na wypełnienie nakazu Ojca nadaje właściwy 

sens temu, co się dzieje i co ma się wydarzyć. 

 

 Oddział towarzyszący Judaszowi został wysłany przez starszyznę żydowską, a więc 

składał się pewnie z ich domowych sług oraz personelu świątynnego. Mało prawdopodobne 

wydaje się, żeby w tym wydarzeniu uczestniczyli również żołnierze rzymscy, ponieważ na 

razie Jezus jeszcze nie został oskarżony przed Piłatem, żeby można było żądać jego 

wsparcia. 

  Może natomiast zastanawiać, dlaczego Judasz towarzyszy tym, którzy mają pojmać 

jego Mistrza. Wydaje się, że wystarczyłoby gdyby wskazał miejsce Jego przebywania.  

Judasz przychodzi na czele ludzi 

uzbrojonych w miecze i kije, co 

świadczy, że agresorzy obawiają się 

oporu ze strony Jezusa, a także biorą 

pod uwagę, że będę z Nim uczniowie, 

którzy mogą stanąć w obronie swojego 

Nauczyciela. 



Należy jednak pamiętać o okolicznościach towarzyszących temu wydarzeniu. Wszystko 

dzieje się w „przeddzień” Paschy, a więc święta pielgrzymkowego, które gromadziło 

ogromne rzesze pielgrzymów przybywających do Jerozolimy z całego kraju, a nawet                     

z diaspory.  

Te masy ludzi nie były w stanie pomieścić się wewnątrz murów miejskich, dlatego wokół 

Świętego Miasta rozlegały się obozowiska, w których w nocy koczowali przybywający na 

święto, a za dnia szli oni do świątyni złożyć odpowiednie ofiary lub uczestniczyć                           

w sprawowanych tam ceremoniach, czy też posłuchać nauczania sławnych uczonych                      

w Piśmie. W tym tłumie łatwo było się pomylić, szukając kogoś, łatwo też było się ukryć              

w razie niebezpieczeństwa.  

Dlatego Judasz koniecznie musiał towarzyszyć tym, którzy otrzymali rozkaz pojmania 

Chrystusa, aby dokładnie, bez błędu, wskazać miejsce Jego przebywania, a także żeby 

dzięki elementowi zaskoczenia i szybkiemu działaniu Jezus nie zdołał się ukryć.  

Ponadto był potrzebny, aby zidentyfikować swojego Mistrza. Za dnia oprawcy nie 

mieliby problemu z rozpoznaniem Jezusa, przecież otwarcie nauczał w świątyni, ale w nocy 

mrok utrudniał to zadanie. 

 Znamiennym jest znak, który ma służyć do wskazania Jezusa. Pocałunek niesie w sobie 

zazwyczaj bardzo pozytywne przesłanie – jest symbolem przyjaźni czy miłości. W kulturze 

żydowskiej był ponadto wyrazem szacunku ucznia względem nauczyciela
1
. Tak więc 

pocałunek Judasza jest aktem całkowitej hipokryzji. 

   Zgodnie z przewidywaniami uczniowie Jezusa w pierwszym momencie stają do walki, 

i to nawet wydawałoby się zwycięskiej (ranni są po stronie przeciwnika). Nie wiadomo, jak 

ta walka potoczyłaby się dalej.  

Prawdopodobnie oddział towarzyszący Judaszowi miał przewagę liczebną i był lepiej 

uzbrojony. Co więcej, jego członkowie „zawodowo” zajmujący się pilnowaniem porządku 

mieli zapewne większe doświadczenie w walce wręcz niż uczniowie Jezusa. Jednak 

interwencja Zbawiciela radykalnie przerwała tę walkę, zanim na dobre zdążyła się 

rozpocząć. 

  W swojej przemowie Jezus wykazał absurdalność postępowania Jego przeciwników. 

Wysłany został po Niego uzbrojony oddział w nocy, po kryjomu, podczas gdy On 

codziennie otwarcie nauczał w świątyni. Jezus oczywiście doskonale znał pobudki, jakimi 

kierowali się Jego oponenci, jednak Jego słowa wskazały na najważniejszą przyczynę 

mających miejsce wydarzeń: „Muszą się jednak wypełnić Pisma” (Mk 14, 49). 
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 C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, s.116, 



 Ta umiejętność odczytania wydarzeń w kluczu Bożego działania nasuwa 

nieodparte skojarzenie z historią Józefa, który został sprzedany do niewoli 

przez swoich braci (zob. Rdz 37, 28).  

Po wielu latach, gdy dzięki Bożemu prowadzeniu zajmował wysoką pozycję w Egipcie, 

przybyli do niego bracia po zakup zboża. Nie rozpoznali oni Józefa, a on początkowo nie 

ujawnił swojej tożsamości, dopiero po wielu perypetiach dał im poznać i wtedy padły 

następujące słowa: 

Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale 

teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego 

ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym 

kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie 

wysłał przed wami, aby wam zapewnić  następców na ziemi i abyście przeżyli dzięki 

wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił 

mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. (Rdz 45, 4-8). 

  W analizowanej perykopie widzimy Jezusa, który również potrafił odczytać dotykające 

Go wydarzenia jako przejaw Bożego planu. Nie tylko pojmanie Zbawiciela i następujące 

potem wydarzenia są wypełnieniem Pism, ale również ucieczka uczniów wpisuje się w ten 

kontekst. Prorok Zachariasz napisał „uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce”                     

(Za 13, 7).  

Opuszczenie Jezusa przez Jego uczniów rozpoczęło się już we wcześniejszej perykopie, 

kiedy zamiast wypełnić polecenie Nauczyciela, posnęli. W pewien sposób ten brak 

czujności i modlitwy doprowadził do tego, że teraz zupełnie opuścili Jezusa, choć jeszcze 

nie tak dawno zapewniali Go, że są gotowi pójść z Nim na śmierć (zob. Mk 14, 31). 

 Zakończenie tej perykopy zawiera ciekawe wydarzenie, które opisuje jedynie 

ewangelista Marek.  

Pojawia się wcześniej nieznana postać młodzieńca odzianego w prześcieradło, o którym 

nie ma żadnych dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować
2
. Niemniej 

ostatecznie on również ucieka, i to nago
3
, bo w zamieszaniu traci prześcieradło, które go 

okrywało.  

Niezależnie od tego, kim była ta osoba, to wydarzenie podkreśla bardzo mocno fakt 

opuszczenia Jezusa. Nie tylko Jego uczniowie opuścili Go, ale również osoby postronne 

uciekają, będąc świadkami tych wydarzeń.  
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 Ta tajemnicza postać przez wieki pobudzała wyobraźnię. Niestety pomimo licznych prób nie można z 

pewnością stwierdzić, kto się pod nią kryje. Zob. C. A. Evans, Mark 8:27 – 16:20, a. 427-428. 
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budziła nagość, wspomniany człowiek będzie miał na sobie również wierzchnią szatę. Zob. tenże, Komentarz 
historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, s.116. 



Nikt nie chce Mu towarzyszyć w czasie cierpienia, które już się zbliża. Zbawiciel 

pozostaje zupełnie sam – ten, któremu towarzyszyły tłumy słuchające Jego nauczania, 

doznaje prawdziwego osamotnienia. 

 

1. Jezus potrafił dostrzec w wydarzeniach, które go dotykały, działanie Boże. 

Przywołany w powyższej analizie Józef również posiadł tę zdolność. Skąd mieli 

siłę, aby tak postąpić? Przecież o wiele łatwiej zbuntować się na krzywdy, 

których człowiek doświadcza, i zacząć dochodzić swoich prawd. Wydaje się, że 

czynnikiem, który pomaga w takich sytuacjach, jest pokora, a więc pełna 

świadomość samego siebie. Taka postawa otwiera możliwość widzenia 

otaczających wydarzeń z innej perspektywy. A zatem pozwala dostrzec 

działanie czynników, które w pierwszym momencie są niewidoczne, stąd w 

perspektywie wiary jest już prosta droga do dostrzeżenia palca Bożego. 

 

2. Uczniowie deklarowali wielkie rzeczy - że nie tylko nie opuszczą swojego 

Mistrza, ale nawet gotowi są pójść z Nim na śmierć (zob. Mk 14,31).                             

Gdy jednak doszło do konfrontacji z niebezpieczną rzeczywistością, ratowali się 

ucieczką (zob. Mk 14,50). Ile razy w historii zdarzały się podobne sytuacje. 

Wystarczy przywołać rok 1939 roku, kiedy po napaści Niemców na Polskę 

Francja i Anglia nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. 

 

3. Zdradę Judasza można określić prawzorem następnych zdrad, które ludzie 

czynili w historii. Dokonywały się one na płaszczyźnie całych społeczeństw 

czy narodów, ale także w rodzinach i małżeństwach. Każda zdrada drugiego 

człowieka jest ostatecznie także zdradą względem Boga, który objawia się w 

swoim ludzie. Każda zdrada boli, ale najbardziej ta ze strony najbliższych osób, 

którym się ufa, z którymi się jest w wielkiej zażyłości - ta jak hipokryzja 

pocałunku Judasza. 

 

 

 

 

 

 



 

"Zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami"      

(Mk 14,43) 

Bezbożność staje się [wielokroć] niejako siekierą Bożą. [Bezbożni] stali się 

narzędziem zagniewanego, a nie królestwem przebłaganego. Dokonał tego Bóg, 

czego najczęściej dokonuje człowiek. Czasem rozgniewany człowiek chwyta rózgę 

będącą pod ręką, może jakąś nawet gałązkę i uderza nią swojego syna. Potem zaś 

rzuca gałązkę w ogień, a synowi zostawia dziedzictwo.  

Tak czasem Bóg za pośrednictwem złych doświadcza dobrych, a za pośrednictwem 

doczesnej władzy tych, którzy sami mają być potępieni, dopełnia dyscypliny dla tych, 

co mają być wybawieni. I cóż? [...] Ileż to dóbr użyczył nam Bóg przez zło Judasza 

(św. Augustyn, "Objawienia Psalmów" 73,8, tłum. J. Sulowski). 

 

"A zdrajca dał im taki znak: <Ten, którego pocałuję, to On>" (Mk 14,44) 

Dlaczego wybrał [Judasza] i dlaczego go odrzucił? Nie uczynił go przecież 

przełożonym domu? Po to, by okazać swoją miłość doskonałą i swoją dobroć.  

Nasz Pan również chciał pouczyć swój Kościół, że nawet w nim są fałszywi 

nauczyciele, chociaż jest prawdziwy tron. Zatem tron Judasza nie zniknął razem ze 

zdrajcą. Nawet jeśli przełożeni domu są nieprawi, to jednak przełożeństwo jest 

prawdziwe. On obmył jego stopy - te same, na których poszedł do tych, którzy Go 

mieli zabić. Pocałował jego usta, przez które dał on znak na śmierć tym, którzy 

przyszli Go uwięzić. On wyciągnął [rękę] i dał chleb do ręki, która sięgnęła i zabrała 

zapłatę i sprzedała Go na zabicie (św. Efrem Syryjczyk, "Komentarz do 

Diatesseronu" 14,12, za "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

 

 

 



 

"Przystąpił do Jezusa i rzekł: <Rabbi!>, i pocałował Go" (Mk 14,45) 

Jak wielka jest cierpliwość Pana w znoszeniu zła, który nawet gdy został 

pocałowany przez zdrajcę, wypowiedział słowa słodsze od pocałunku!                              

Nie powiedział bowiem: "O ty wstrętny typie, obrzydliwy zdrajco, w taki oto sposób 

odpłacasz za wszelką dobroć". Pan powiedział po prostu "Judaszu", nazywając go 

po imieniu. Tak mówi ktoś, kto współczuje drugiemu lub pragnie jego powrotu, a nie 

wyraża swego gniewu (Dionizy Aleksandryjski, "Fragmenty", za: "Ojcowie 

Kościoła komentują Biblię") 

Zobaczcie, jak wielka jest łagodność Pana. Pan widzi, że [Judasz] przychodzi ze 

strażą, widzi, że przychodzi z kijami i całuje go. Przychodzi, aby Go wydać, a Pan go 

całuje, aby ten, który nie bał się Mistrza, uległ przynajmniej łagodności  

(Orygenes - Hieronim, "Homilie o Księdze Psalmów" 35,16, tłum. S. 

Kalinkowski). 

 

"Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go" (Mk 14,46) 

Pokuta Judasza stała się jeszcze cięższym grzechem [...]. Ten, który był zdrajcą 

Pana, stał się samobójcą. Chcę wskazać na łagodność Pana, bo Judasz bardziej 

obraził Pana tym, że się powiesił, niż tym, że Go wydał. Jego modlitwa powinna być 

pokutą, a zamieniła się w grzech. Widzisz, jak modli się heretyk, Żyd, manichejczyk, 

choćby pościli, choćby się modlili, ich modlitwa zamienia się w grzech (por. Ps 109) 

(Orygenes - Hieronim, "Homilie o Księdze Psalmów" 35,7, tłum. S. Kalinkowski). 

 


