
Mk 15, 29 - 32 

 

(29) Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, 

który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,  

(30) zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!  

(31) Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych 

wybawiał, siebie nie może wybawić.  

(32) Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. 

Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. 

 

 

 

Wyszydzenie na krzyżu - (Mk  15, 29 - 32) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

Nie dość było Żydom ukrzyżowania Jezusa (Mk 15, 23-28), musieli jeszcze 

zwielokrotnić Jego cierpienie przez szyderstwo. W scenie wyszydzenia Jezusa (Mk 15, 29-

32) biorą udział trzy grupy ludzi:  

 byli to przypadkowi przechodnie (Mk 15,29-30),  

 arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie (Mk 15,31-32a) i  

 łotrzy, którzy zostali ukrzyżowani wraz z Jezusem (Mk 15,32b).  

Scena ta stanowi wypełnienie słów Ps 22,8: "szydzą ze mnie wszyscy, którzy na 

mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową". 

Pierwsza grupa to przechodnie. Była to prawdopodobnie najliczniejsza grupa                            

i najbardziej zróżnicowana. Składały się na nią zapewne przypadkowe osoby, które akurat 

znalazły się w pobliżu, kierując się w stronę miasta. Widząc niecodzienne zbiegowisko 

przyłączyły się do niego, krzycząc to samo co inni, być może nawet nieświadome o kogo 

tak naprawdę chodzi.  



Można przypuszczać, że byli pośród nich zarówno poganie, jak i Żydzi. Także ci, którzy 

doświadczyli od Jezusa miłości, jedli rozmnożone przez Niego chleb i ryby, oraz ci, którzy 

jeszcze nie tak dawno chcieli Go obwołać królem.  

Z pewnością byli ci, którzy za Nim chodzili, gdyż zaczęli przywoływać Jego własne 

słowa, choć zupełnie ich nie rozumiejąc: "Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech 

dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!" (Mk 15, 29-30). 

Widzieli więc, jak Jezus wyrzucił ze świątyni przekupniów, i słyszeli, jak mówił: 

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo" (J 2,19). 

Nie zrozumieli jednak, że "mówił o świątyni swego ciała" (J 2,21), więc też słowa te 

uznali za podstawę do oskarżenia Go przed Wysoką Radą (Mk 14,58).  

Przywołując te słowa, szydzili z Niego, ale na dnie tego szyderstwa kryło się pewnie 

żądanie od Niego znaku. Tylko znak był w stanie zmienić ich nastawienie do Niego, co 

więcej - był on w stanie wzbudzić w nich wiarę w Niego. Cóż zatem była warta ich wiara? 

W związku z tą sytuacją przypomina się przypowieść o bogaczu i Łazarzu z Ewangelii 

św. Łukasza (Łk 16, 19-31). W jej zakończeniu Jezus włożył w usta Abrahama następujące 

słowa: "Jeżeli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 

uwierzą" (Łk 16,31).  

Jeśli więc wypełnienie starotestamentalnych zapowiedzi mesjańskich w publicznej 

działalności Jezusa nie przekonało ich, kim tak naprawdę jest Mistrz z Nazaretu, to już nic 

tego nie było w stanie zmienić. 

Zresztą Jezus nie tak dawno powiedział też: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce 

zachować swe życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 

zachowa je" (Mk 8,34-35). 

Jeśli Jezus znalazłby na krzyżu ocalenie, to my już na zawsze pogrążylibyśmy się w 

śmierci i nie otrzymalibyśmy życia wiecznego. Jezus jako Bóg pozostał na krzyżu, oddał 

swoje ludzkie życie, aby nam przywrócić życie Boże.  

 "Schodzenie z krzyża" to domena człowieka, dlatego też tylko człowiek może 

wołać do Boga: "Zejdź z krzyża!". 

Przechodnie   nie tylko szydzili z Jezusa, ale także "przeklinali Go i potrząsali 

głowami" (Mk 15,29). Przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa.  

Żydzi wierzyli, że jeśli kogoś przeklną, to również Bóg go przeklnie; że istnieje tu 

podobny mechanizm, jak w przypadku błogosławienia.  



Przekleństw używali jednak dość ostrożnie, gdyż zdawali sobie sprawę, że jeśli będą 

złorzeczyć komuś niesłusznie, to sami padną tego ofiarą. Musieli więc być bezwzględnie 

przekonani o winie Jezusa, skoro odważyli się Mu złorzeczyć. Natomiast potrząsanie głową 

było dla Żydów przejawem drwiny lub pogardy. Tutaj na pewno chodzi o drwinę i pogardę 

względem Ukrzyżowanego. 

Drugą grupę szydzących z Jezusa na krzyżu stanowili arcykapłani i uczeni w Piśmie  

(Mk 15,31-32a), czyli religijna i polityczna elita żydowska. Nie robili jednak tego 

publicznie, lecz tylko między sobą. Być może pozycja przywódców narodu nie pozwalała 

im na ujawnianie swoich emocji, nawet wobec skazańca. Jednak w swoim podejściu do 

Jezusa tak naprawdę nie różnili się od przechodniów. 

Mówili bowiem: "Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, 

niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli" (Mk 15,31b - 32a). 

Szydzili, bo Go nie rozumieli. Nie dopuszczali do siebie myśli, że Jego poddanie się 

wyrokowi wynikało nie z niemocy, ale z pełnej akceptacji planu zbawienia. Jeśli się czegoś 

nie rozumie, to najczęściej albo się to przemilcza, albo próbuje ośmieszyć - arcykapłani 

wybrali tę drugą opcję. 

Paradoksalnie, w swoich szyderstwach posłużyli się tytułami chrystologicznymi: 

"Mesjasz" i "Król Izraela", byli bowiem przekonani - uznając Jezusa za uzurpatora - że                

w ich ustach brzmią one jak dwie zasadnicze przesłanki oskarżenia Jezusa: pierwsza -                   

z punktu widzenia religijnego, druga - z punktu widzenia politycznego. 

To jednak, co dla nich było przedmiotem szyderstwa, w rzeczywistości wskazywało na 

prawdziwą godność i misję Jezusa. 

Krzyż przezwycięża bowiem fałszywy obraz Boga i zbawienia, jaki posiadali arcykapłani 

i uczeni w Piśmie. Krzyż demaskuje wszelkie pozorne wartości religijne i świeckie, które 

zniewalały człowieka.  Król, który może obdarzyć wolnością i zapewnić zbawienie, potrafi 

kochać w całkowitym ogołoceniu, potrafi służyć aż do śmierci.  

Jezus ukrzyżowany jest nowym Królem, najwyższym 

Prawem i doskonałą Wolnością; chroni nas od wszelkich prób 

samozbawienia. 

Arcykapłani i uczeni w Piśmie, podobnie jak przechodnie, też żądali znaku, wzywając 

Jezusa, aby zszedł z krzyża. Nie mieli pojęcia, że On dokona znaku, i to znacznie 

większego, niż mogliby sobie wyobrazić. Zejście z krzyża w porównaniu ze 

zmartwychwstaniem byłoby niczym. 



Żydzi byli jednak zaślepieni. Ich chociaż z ich drwin wynika, że widok Jezusa 

schodzącego z krzyża przywiódłby ich do wiary, to wszystko wskazuje na to, że znaleźliby 

mnóstwo argumentów, aby trwać w zatwardziałości.  

Dadzą temu wyraz po zmartwychwstaniu, opłacając żołnierzy pilnujących grobu Jezusa, 

aby rozpowiadali, że uczniowie wykradli Jego ciało (Mt 28, 11-15). Ich problem polegał na 

tym, że w Jezusie widzieli zagrożenie dla swojej pozycji. Nie mogli dopuścić do 

zwycięstwa głosiciela Bożego miłosierdzia nad sobą, czyli nad rzecznikami sprawiedliwości 

- w wąskim, czysto jurydycznym jej rozumieniu. 

Trzecią grupę urągających Jezusowi stanowili ukrzyżowani razem z Nim (Mk 15,32b). 

Relacje ewangelistów synoptycznych w tej kwestii - jak wiemy - różnią się między sobą. 

Marek wspomina wcześniej, że z Jezusem ukrzyżowano "dwóch złoczyńców"                     

(Mk 15,27-28). Także  w Mk 15,32b używa liczby mnogiej, co świadczy o tym, że obaj 

szydzili z Jezusa. Podobnie przedstawia tę scenę Mateusz (Mt 27,38.44).  

Natomiast Łukasz, choć  też mówi o "dwóch innych - złoczyńcach" (Łk 23,32), to 

jednocześnie podaje, że szydził tylko jeden z nich (Łk 23,39), a drugi się nawrócił                     

(Łk 23,40-43). I tylko Łukasz przytacza ich słowa. 

Marek jest znacznie bardziej lakoniczny. Nie różnicuje też zachowania obu złoczyńców. 

Ta scena jest chyba najbardziej dramatyczna, skoro - można powiedzieć - nawet towarzysze 

niedoli Jezusa, zamiast myśleć w obliczu zbliżającej się śmierci o pojednaniu z bliźnimi        

i z Bogiem, woleli ubliżać skazanemu i umierającemu wraz z nimi Syna Bożego, który 

mógł ich ocalić od cierpienia i śmierci. 

Pod krzyżem w całej pełni ukazuje się grzech człowieka, który próbuje upodobnić do 

siebie Boga, zamiast samemu upodobnić się do Niego. 

W podobny sposób myślał Piotr, który słysząc zapowiedź męki, zaczął upominać Jezusa 

(Mk 8,32). Choć zrobił to zapewne w dobrej wierze. Jezus ostro go zgromił: "Zejdź Mi z 

oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie" (Mk 8,33). Gdyby 

Piotr myślał "po  Bożemu" miałby na uwadze przygotowany przez Boga plan zbawienia, ale 

on myślał wyłącznie "po ludzku". 

Prawdziwym uczniem Jezusa Ukrzyżowanego jest ten, kto widzi w Nim Boga  

i Zbawiciela, czyli bezgraniczną Miłość, której należy zawierzyć. 

 

 

 



1. Dla wielu z tych, którzy byli świadkami ukrzyżowania, stało się ono pretekstem do 

szyderstw. Co z tego, że Jezus właśnie umierał na krzyżu? Przecież Jego cierpienie 

można jeszcze zwielokrotnić. Czasem i my dołączamy do jednej z grup szydzących               

z Jezusa. I chociaż nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na to, aby z Niego otwarcie drwić, 

to jednak każdym swoim grzechem przysparzamy Mu cierpień. Tymczasem 

powinniśmy przylgnąć do Ukrzyżowanego całym swoim sercem, aby dziękować Mu za 

to, że ofiarował się za nas w taki właśnie sposób. 

 

 

2. Współczesny świat nieustannie nam przypomina, że zawsze, w każdej sytuacji, 

winniśmy mieć na uwadze przede wszystkim własne dobro, winniśmy myśleć 

wyłącznie o sobie. Ten egoizm stoi w opozycji do postawy Jezusa, który nad własne 

dobro przedkładał dobro nas wszystkich. W każdej chwili mógł odrzucić Boży plan 

zbawienia, ale On z wielkiej miłości do swego Ojca i każdego człowieka, raz 

przyjąwszy dobrowolnie na siebie ciężar naszych win, postanowił doprowadzić ofiarę 

ze swego życia do końca. Za Jego przykładem podążają ci wszyscy, którzy poświęcają 

swoje życie dla innych, zarówno w sytuacjach zagrożenia, jak i w zwykłej 

codzienności. 

 

3. "Zejść z krzyża"  - to pokusa, która dotyka każdego z nas. Każdy czasem ma ochotę 

odrzucić swój codzienny krzyż, odrzucić cierpienie, które staje się nie do zniesienia.  

       Zachowujemy się jak bohater z opowiastki dla dzieci, który chciał zamienić swój 

krzyż na jakiś inny, ale żaden z wybranych mu nie odpowiadał. Kiedy wreszcie znalazł 

krzyż idealny dla siebie, wtedy okazało się, że jest to ten, którego wcześniej chciał się 

pozbyć.  

       Bóg nikogo nie doświadcza ponad miarę, wie bowiem, ile jesteśmy w stanie znieść. 

Jezus nie zszedł z krzyża, dzięki czemu dane nam jest zjednoczyć się z nim na naszej 

drodze krzyżowej. 

 

„Ich wybawiał, siebie nie może wybawić” (Mk 15, 31) 

To, że Pan Jezus zechciał przyjąć cierpienie z rąk wściekłych szaleńców, nie dowodzi, żeby 

przyczynił się do ich przestępstwa. Nie wpływał na nich, na ich wolę, aby chcieli zbrodni, lecz 

tylko dopuścił, że mogli się jej dopuścić. Szaleństwem zaślepionego tłumu posłużył się tak 

samo, jak przeniewierstwem swego zdrajcy  (św. Leon Wielki, „Mowy” 67,3, tłum.                     

K. Tomczak). 

*** 

 



Chrystus człowiek, dlatego nie mógł objawić się w doczesnej szczęśliwości, bo przez niego 

miała objawić się łaska Nowego Przymierza, która należy nie do życia doczesnego, ale 

wiecznego. Stąd upokorzenie, męka, biczowanie, oplucia, zniewagi, krzyż, rany, a wreszcie 

sama śmierć, aby Jego wierzący uczyli się, jakiej nagrody za swoją pobożność od tego, 

którego dziećmi się stali, winni oczekiwać. Nie dlatego służy się Bogu, by zostać napełnionym 

doczesną szczęśliwością. Deprecjonują swoją wiarę, którzy służą Mu za tak niską nagrodę. 

Oto dlaczego wszechmogący Bóg w swojej nieskończonej opatrzności udziela ziemskiego 

szczęścia bezbożnym, aby ono nie było poszukiwane przez dobrych (św. Augustyn, „Listy” 

140,5,13, tłum. A. Żurek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mk 15, 33 - 37 

 

 (33) A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.  

(34) O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, 

to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?  

(35) Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza.  

(36) Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: 

Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża].  

(37) Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.  

 

Śmierć Jezusa - (Mk  15, 33 - 37) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

Marek już od pierwszych słów swojego dzieła daje do zrozumienia, że dla niego Jezus 

Chrystus jest przede wszystkim Synem Bożym (Mk 1,1.11) i taki też Jego obraz 

przedstawia adresatom swojej ewangelii (por. też: Mk 3,11; 5,7; 9,7; 13,32; 14,61b-62).  

 Śmierć Jezusa opisana została przez wszystkich ewangelistów: 

 Mt 27,45 – 54:  

45 Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. 46 Około 

godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lemasabachthani?», to 

znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 47 Słysząc to, niektórzy ze stojących 

tam mówili: «On Eliasza woła». 48 Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, 

napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. 49 Lecz inni mówili: «Poczekaj! 

Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». 50 A Jezus raz jeszcze zawołał 

donośnym głosem i wyzionął ducha.     51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje                

z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 52 Groby się otworzyły i wiele ciał 

Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, 

weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. 54 Setnik zaś i jego ludzie, którzy 

odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo                    

i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym». 



 Łk 23,44-47: 

44 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 

45 Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 Wtedy Jezus 

zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych 

słowach wyzionął ducha. 47 Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i 

mówił: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». 

 

 J 19,28-37: 

28 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 

«Pragnę». 29 Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do 

ust Mu podano. 30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy 

głowę oddał ducha.  

31 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu                  

w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby 

ukrzyżowanym połamano golenie  i usunięto ich ciała. 32 Przyszli więc żołnierze i połamali 

golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 33 Lecz gdy 

podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 34 tylko jeden                           

z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. 35 Zaświadczył 

to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście              

i wy wierzyli. 36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie 

złamana. 37 I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego 

przebili. 

 

Każdy z nich ukazał ją według własnego zamysłu teologicznego.  

Marek, konsekwentnie, ukazał w tym wydarzeniu szczególny wymiar synostwa Bożego 

Jezusa; dla niego wydarzenie Golgoty jest przede wszystkim  objawieniem Syna Bożego                  

i wywyższeniem Go przez Ojca jeszcze przed zmartwychwstaniem. 

Scena śmierci Jezusa na krzyżu w Ewangelii św. Marka niemal kończy opowiadanie o 

wydarzeniach na Golgocie. Po niej nastąpi jeszcze relacja ze złożenia Go do grobu                   

(Mk 15,42-47).  

Wzmianka o mroku, który ogarnął całą ziemię (Mk 15,33), sygnalizuje, że zaczyna się 

opowiadanie o czymś, czego dotąd jeszcze nie było, tym samym oddziela ona omawianą 

perykopę od poprzednich. Zamyka ją natomiast wzmianka o kobietach przyglądających się 

z daleka całemu zajściu (Mk 15,40-41). 



Opowiadanie o śmierci Jezusa można podzielić na dwie części: 

- pierwsza mówi o wydarzeniach ją poprzedzających: o mroku, który trwał trzy godziny 

(Mk 15,33), o wołaniu Jezusa (Mk 15,34), o reakcji  świadków i wyszydzeniu Jezusa (Mk 

15,35-36); 

- druga przytacza ostatnie wołanie Jezusa i mówi o Jego  śmierci (Mk 15,37). 

W części pierwszej (Mk 15,33-36) przedstawione zostały trzy ostatnie godziny 

ziemskiego życia Jezusa. Po wyszydzeniu Jezusa, o którym mowa w Mk 15,29-32, a Jego 

śmiercią, odnotowaną w Mk 15,37, świat pogrążył się na trzy godziny w ciemnościach, w 

których pozornie nic się nie działo (Mk 15,33), o czym zgodnie wspominają wszyscy 

synoptycy (Mt 27,45; Łk 23,44). 

Trzeba zauważyć, że ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło o trzeciej godzinie dnia (Mk 15,25), 

natomiast mrok ogarnął całą ziemię o godzinie szóstej, czyli w południe, i trwał do 

dziewiątej godziny dnia, czyli do piętnastej. Widać więc, że zjawisko to miało charakter 

nadprzyrodzony, pojawiło się bowiem o takiej porze, w jakiej nie tylko w Palestynie słońce 

znajduje się w zenicie. 

Mrok ogarniający całą ziemię posiada bogatą symbolikę, może między innymi 

wskazywać na walkę Jezusa z mocami ciemności, w której zwyciężył, ufnie trwając przy 

Bogu.  

 Ciemności towarzyszyły teofaniom, które stały się udziałem patriarchów (np. Rdz 

15,12-18; 32,25). 

 Mrok jest też jednym ze znaków zapowiadających dzień Pański (np. Jl 3,4; Am 

5,18-20; 8,9; So 1,15; Iz 13,10; 24,23), w którym Bóg będzie sądził ludzkie czyny. 

 Poza tym przywodzi na myśl ciemności, które ogarnęły Egipt na znak zbliżającej 

się kary Bożej (Wj 10,22). 

 Mrok, który zapadł przed śmiercią Jezusa, wskazuje więc, że nadszedł właśnie 

dzień Pański 

Stało się to jednak przez krzyż, a więc nad gniewem Boga zapanowała Jego miłość. 

Jezus, wypełniając plan zbawienia, wziął bowiem na siebie ciemności grzechu całej 

ziemi. Ciemności te – jak wynika z proroctwa Amosa – symbolizują także żałobę:  

„Owego dnia – wyrocznia Pana Boga – zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany 

zaciemnię ziemię […] i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem 

goryczy” (Am 8,9.10e-f). 

Słowa te dosłownie opisują wydarzenia Golgoty, symbolizujące żałobę Boga Ojca po 

jednorodzonym Synu.  



 Można też przyjąć, że po wyszydzeniu Jezusa, które dopiero co miało miejsce                

(Mk 15,29-32), Bóg osłonił Go ciemnością przed jeszcze gorszymi zniewagami                

i bluźnierstwami.  

 Uważa się także, że w chwili śmierci Syna Ojciec chciał Mu ulżyć w cierpieniu, 

zasłaniając palące słońce. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że motyw mroku, który zapada w chwili śmierci ludzi 

szczególnie bliskich Bogu, znany był w starożytnej literaturze żydowskiej.  

1. Wystarczy wymienić choćby apokryf „Testament Adama”, który wspomina                     

o ciemnościach, jakie ogarnęły świat na siedem dni po śmierci pierwszego 

człowieka
1
.  

2. A Józef Flawiusz pisze o zaćmieniu księżyca w czasie męczeńskiej śmierci 

żydowskiego mędrca Macieja
2
.  

3. Natomiast Filon z Aleksandrii traktuje tego rodzaju zjawisko jako zapowiedź 

śmierci króla
3
. 

Podobne przykłady pozwalają przyjąć, że mrok, w jakim pogrążyła się cała ziemia,                 

w godzinach konania Jezusa potwierdził fakt, iż jest On nowym Adamem, Mędrcem oraz 

Królem. 

Naturalne przyczyny zapadnięcia mroku w tym momencie należy wykluczyć. Nie mogło 

wówczas dojść do zaćmienia słońca ze względu na pełnię księżyca. Człowiek, zabijając 

Boga, wywrócił do góry nogami porządek natury. 

Stojącym w pobliżu krzyża wydawało się, że Jezus woła Eliasza (Mk 15,35). Osoby te 

nie zostały bliżej określone, inaczej niż miało to miejsce w przypadku grup wymienionych 

w Mk 15,29-32, możemy więc jedynie podejrzewać, że byli to ci sami ludzie.  

Błędne zrozumienie słów Jezusa stało się pretekstem do dalszych drwin. Jako że według 

ludowych wierzeń żydowskich Eliasz przybywał na pomoc opuszczonym w udręce, więc 

znów z Jezusa uczyniono przedmiot szyderstw (Mk 15,36).  

Taka reakcja zebranych wokół krzyża zdaje się świadczyć o tym, że                                    

Jezus rzeczywiście modlił się całym Psalmem 22. 

W ostatnim wersecie jego pierwszej części znajdują się bowiem słowa: "Ty jesteś moim 

Bogiem" (Ps 22,11), które w swoim hebrajskim brzmieniu przypominają wzywanie Eliasza. 

Oczywiście, nie da się stwierdzić, czy tak było w rzeczywistości.  

                                                           
1
Testament Adama,3,6 

2
 Józef Flawiusz, AntiquitatesIudaicae XVII 6,4 

3
 Filon z Aleksandrii, De providentia 2,50 



Niewątpliwie jednak Marek wykorzystał tę scenę, aby powiązać wydarzenia na Golgocie 

z ostatnimi słowami Starego Testamentu: "Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed 

nadejściem dnia Jahwe, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a 

serce synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] 

przekleństwem" (Ml 3,23-24). 

W momencie wołania z krzyża serce Syna w pełni zwróciło się ku Ojcu, a serce Ojca 

niewątpliwie było zwrócone ku Synowi i wszystkim tym przybranym dzieciom, za których 

Syn złożył właśnie ofiarę. 

Dzień śmierci Jezusa jest faktycznie dniem Jahwe, w którym następuje koniec 

starego świata i początek nowego oraz w którym wszyscy wierzący dzięki Niemu stają się 

dziećmi Bożymi. 

Ktoś próbował napoić Jezusa kwaśnym winem (Mk 15,36a). Intencje tego gestu nie są do 

końca jasne. Niewątpliwie stanowił on wypełnienie się kolejnych proroczych słów: "Dali 

mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem" (Ps 69,22). 

Użycie przez ewangelistę greckiego terminu polizo ("poić", "dawać do picia") może 

świadczyć, że był to gest dobroci wobec umierającego. Podobnie jak posłużenie się gąbką,  

o której nie było mowy w Mk 15,23. 

Z taką interpretacją kłóci się jednak dalsza część wersetu: "Poczekajcie, zobaczymy, czy 

przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]" (Mk 15,36b). Wychodziłoby zatem na to, że 

ten, kto okazał Jezusowi współczucie, jednocześnie chciał zadrwić z Niego. Nie jest jednak 

wykluczone, że Marek w swojej ewangelii połączył dwie odrębne tradycje. 

Następnie Jezus "zawołał donośnym głosem i oddał ducha" (Mk 15,370. Marek nie 

podaje, co zawołał. Trudno więc powiedzieć, czy były to dalsze słowa Psalmu 22. Niemniej, 

zważywszy na fakt, że znów było to wołanie "wielkim głosem", należy przyjąć, że chodzi 

tu niewątpliwie o okrzyk triumfu nad grzechem i śmiercią. 

Bardzo ważny jest tutaj grecki czasownik hekpneo ("wydychać", "wyzionąć ducha" czy 

też - jak w Biblii Tysiąclecia - "oddać ducha"). 

Ewangelista, stosując go (zamiast po prostu hapothnesko ["umierać", "konać", 

"ginąć"]),  

 po pierwsze, podkreśla godność śmierci Jezusa, a  

 po drugie, zwraca uwagę na to, że był to akt zbawczy. 

Duch stanowi o miłości między Ojcem a Synem. Jezus zatem poprzez swoją śmierć 

tchnie na cały świat Ducha Bożego, ofiaruje człowiekowi życie samego Boga. 



Po trzecie wreszcie, zwrot "oddać ducha" służy Markowi na zasadzie kontrastu za 

klamrę zamykającą relację o publicznej działalności Jezusa. 

 W opisie chrztu w Jordanie pojawia się klamra otwierająca - Duch na Niego 

zstąpił (Mk 1,10).  

 Na krzyżu, gdy Jezus zakończył publiczną działalność, "oddaje ducha", 

którego wcześniej otrzymał. 

Również wzmianka o "donośnym głosie", jakim zawołał, może kojarzyć się z głosem 

Ojca ze sceny chrztu: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,11). 

W chwili śmierci Jezusa zaczyna się nowe życie. Jest to przejście z mroku do 

światła. Chociaż Marek nie mówi tego wprost, to jednak wynika to z jego relacji.                    

Skoro mrok ogarnął ziemię "aż do godziny dziewiątej" (Mk 15,33), godziny śmierci 

Jezusa, to znaczy że wraz z oddaniem przez Niego ducha znów rozbłysło światło. 

Scena ta przywołuje na myśl pierwszy dzień stworzenia, kiedy Jahwe wyprowadził 

światłość z ciemności (Rdz 1,3-4). 

Godzina śmierci Jezusa jest istotna także ze względu na fakt, że w tym samym czasie              

w świątyni zabijano baranki paschalne. Można powiedzieć, że Marek, dwukrotnie pisząc               

o godzinie dziewiątej, podkreśla, iż Jezus jest prawdziwym Barankiem paschalnym.                   

Krew baranków w Egipcie, przynosząca ocalenie Hebrajczykom (Wj 12,21-33), była 

zapowiedzią krwi Jezusa, która ocala wszystkich od śmierci i zapewnia życie wieczne.                       

To zatem, co w wydarzeniu krzyża wydawało się zwiastować koniec, jest nowym 

początkiem i znakiem nowego życia. 

Umierając, Jezus dzieli doświadczenie z wszystkimi ludźmi, Jego śmierć jest jednak 

niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Jezus bowiem wypełnił to wszystko, co 

trzykrotnie zapowiedział swoim uczniom (Mk 8,31-33; 9, 30-32; 10,32-34). 

Scena śmierci Jezusa w ujęciu Marka obramowana została opisami wydarzeń 

ujawniających Jego specjalny status. Poprzedzona została opisem modlitwy Syna do Ojca, 

wyrażającej szczególne zaufanie względem Niego. Jeśli weźmie się pod uwagę to wszystko, 

co nastąpiło po Jego śmierci, to nie ulega wątpliwości fakt, że Jezus był Synem Bożym. 

 

 

 

 

 



1. Często zdarza się, że człowiek dotknięty jakimś nieszczęściem w pierwszym odruchu 

robi wyrzuty Bogu, że go opuścił, że się odwrócił w potrzebie, że nie wysłuchał próśb. 

Cierpienie sprawia, że szukamy winnego, a odpowiedzialność najłatwiej zrzucić na 

miłosiernego Boga. 

       Już Stary Testament pokazuje nam jednak zupełnie inną postawę wobec 

cierpienia. Hiob, który stracił wszystko: majątek, dzieci i zdrowie, nie miał pretensji 

do Boga. Znamienne są jego słowa: "Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam 

wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione" (Hi 1,21). 

Nie tylko godził się na swój los, ale jeszcze błogosławił Boga. 

       W Nowym Testamencie wzorem postawy cierpiącego jest sam Jezus, który 

umierając na krzyżu, modlił się do Ojca. Rozważając mękę Pańską, nie możemy zatem 

zatrzymać się na słowach: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?"                         

(Mk 15,34b), ale musimy przywołać cały Psalm 22 ze świadomością, że                         

w każdym naszym cierpieniu Bóg jest przy nas obecny, choć często tego nie 

zauważamy. 

 

2. Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, podobnie jak nie opuścił swojego Syna 

umierającego za nas na krzyżu. To my opuszczamy Boga. Każdy nasz grzech oddala 

nas od Niego, a On nieustannie nas szuka.  

    Motyw ten pojawia się już w Księdze Rodzaju. Adam, popełniwszy grzech, ukrywał 

się przed Bogiem, choć On pytał: "Gdzieś jesteś?" (Rdz 3,9). Naród wybrany ciągle 

odchodził  od swojego Boga, a On nie przestawał czekać na jego powrót. 

    Podczas męki krzyżowej to nie Bóg opuścił Jezusa, ale to my Go opuściliśmy; 

opuszczamy nie tylko Jezusa ukrzyżowanego, ale często także 

zmartwychwstałego. A On zawsze i wszędzie trwa przy nas, abyśmy dzięki Niemu 

mieli dostęp do Ojca i aby nas na nowo do Ojca przyprowadzić. 

 

3. Jezus umierający na krzyżu objawia prawdę o Bogu i o człowieku, jednoczy w sobie 

człowieka z Bogiem. Krzyż jest zatem ostatnim słowem Boga do człowieka.                     

Krzyż jest ostatnim znakiem, w którym poznajemy "miłość Chrystusa 

przewyższającą wszelką wiedzę" (Ef 3,19), miłość bezwarunkową i bez końca. 

Musimy wszak pamiętać, że - jak pisał Adam Mickiewicz - "Krzyż wbity na Golgocie 

tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi" (Figura nie zbawi) 

 

 

 

 



 

 

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej” 

(Mk 15, 33) 

Zobacz, jak wyraźnie wypełniło się proroctwo dotyczące dnia męki naszego Zbawiciela. 

Wypełniło się to w dzień, w którym "nie będzie światła", ciemności zwyciężyły, "od godziny 

szóstej aż do godziny dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię" [...]. W przenośni wypełniło się 

to również ogólnie w narodzie żydowskim, który po przyjściu Chrystusa pozostaje  w 

ciemnościach, chłodny i nieprzejednany. Ich zrozumienie pozostaje w mroku tak, że "nie 

świeci światło Ewangelii" w ich sercach, a ich miłość do Boga osłabła. Jednak wieczorem 

tego samego dnia rozbłysło światło poznania Chrystusa tak, że ci, którzy przebywali                    

"w ciemnościach" i "cieniu śmierci", ujrzeli światłość wielką  (Euzebiusz z Cezarei, 

„Wyjaśnienie Ewangelii” 6,18, tłum. Za "Ojcowie Kościoła komentują Biblię). 

*** 

 

Liczne były cuda w owym czasie: Bóg ukrzyżowany, słońce zaćmione i znów rozpalone. 

Trzeba bowiem było, by także stworzenia współczuły ze Stwórcą. Zasłona rozdarta, krew                  

i woda z boku płynące, jedno jako człowiecze, drugie jako ponadczłowiecze. Ziemia się 

trzęsie, skały pękają, umarli wstają dla uwierzytelnienia ostatecznego, ogólnego 

zmartwychwstania; znaki jedne nad grobem, drugie po pogrzebaniu - któż by je godnie mógł 

wysłowić? Ale żaden nie jest taki, jak cud mojego zbawienia: Nieliczne krople krwi 

odnawiają cały świat i są dla wszystkich ludzi tym, czym jest podpuszczka dla mleka: w jedno 

nas wiążą i ściągają  (św. Grzegorz z Nazjanzu, „Mowy” 45,29, tłum. J.M. Szymusiak). 

 

 

„Eloi, Eloi, lema sabachthani” (Mk 15, 34) 

 

[Chrystus na krzyżu] powątpiewa jako człowiek, trwoży się jako człowiek. Nie trwoży się 

jako Moc, nie trwoży się Jego bóstwo, ale "trwoży się dusza", trwoży się według słabości 

przyjętego człowieczeństwa. I dlatego właśnie, że przyjął naturę ludzką, przyjął także jej 

uczucia. Albowiem nie mógł się trwożyć i umrzeć jako Bóg. Mówi wreszcie: "Boże mój, Boże 

mój, czemuś Mnie opuścił?". Woła do Boga jako człowiek obarczony naszym lękiem, abyśmy 

w niebezpieczeństwie nie mniemali, że Bóg nas opuszcza. Jako człowiek się trwoży, jako 

człowiek płacze, jako człowiek zostaje ukrzyżowany (św. Ambroży, „O wierze do cesarza 

Gracjana” 7,56, tłum. L. Gładyszewski). 

 



 

*** 

[Chrystus] głosem naszej słabości, którą na siebie przyjęła nasza głowa, woła słowami 

Psalmu "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?". W tym mianowicie jest opuszczony 

proszący, w kim nie jest wysłuchany. Jezus czyni własnym głos swego Kościoła, który ma się 

przekształcić ze starego człowieka w nowego. [Woła] głosem swojej słabości ludzkiej, której 

odmówiono dóbr Starego Testamentu po to, aby się uczyła pragnąć i pożądać dóbr Nowego 

Testamentu (św. Augustyn, „Listy” 140,6,15, tłum. A. Żurek). 

*** 

W wołaniu Pana Jezusa z krzyża: Boże mój, czemuś Mnie opuścił?", [...] odzywa się głos 

odkupowanych przez Niego. W tych słowach więcej jest nauki niż skargi [...]. Nie w swoim, 

lecz raczej w naszym imieniu - nas trwożliwych i słabych - stawia On pytanie, dlaczego Bóg 

nie wysłuchuje ciała wzdrygającego się przed cierpieniem (Leon Wielki, „Mowy” 67,7, 

tłum. K. Tomczak). 

 

 

 

„I oddał ducha” (Mk 15, 37) 

 

Odszedł mocą swej potęgi, bo nie przybył z konieczności. Toteż niektórzy bardziej 

podziwiali potęgę umierającego niż potęgę czyniącego cuda [...]. Czy łotrzy obok przybici 

umarli wtedy, kiedy chcieli? Trzymały ich więzy ciała; gwoździami przybici długo się męczyli, 

bo nad swoją słabością nie mieli żadnej władzy. Pan zaś, kiedy zechciał, przyjął ciało w łonie 

dziewiczym; kiedy zechciał, udał się do ludzi; póki chciał, żył pomiędzy ludźmi; kiedy chciał, 

opuścił ciało; było to dziełem potęgi, a nie konieczności (św. Augustyn, „Homilia na 

Ewangelię św. Jana” 37, 6-9, tłum. W. Szołdrski, W. Kania). 

 

 

 

 

 


