
Mk 15, 38 - 41 

 

(38) A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.  

(39) Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: 

Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.  

(40) Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria 

Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.  

(41) Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które 

razem z Nim przyszły do Jerozolimy.  

 

 



Po śmierci Jezusa - (Mk  15, 38 - 41)
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Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

Na wydarzenia następujące po śmierci Jezusa (Mk 15,38-410 składają się: 

 rozdarcie zasłony przybytku (Mk 15,38), 

 wyznanie setnika (Mk 15,39) i 

 obecność kobiet (Mk 15,40-41) 

Marek nie czeka do momentu zmartwychwstania, aby ukazać potęgę krzyża. Już chwila 

śmierci Jezusa zapowiada triumf - wskazuje na to między innymi rozdarcie się zasłony                 

w świątyni (Mk 15,38), a następnie wyznanie setnika (Mk 15,39). 

Marek nie wymienia tu wszystkich zjawisk, które miały miejsce po śmierci Jezusa i o 

których mówi Mateusz (Mt 27,51-55). Skupił się szczególnie na tym, co oddzielało 

człowieka od Boga. 

(38) A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.  

Rozdarcie zasłony przybytku jest jedynym wydarzeniem związanym ze śmiercią Jezusa, 

które nie dokonuje się na Golgocie. W Mk 15,38 akcja przenosi się bowiem na moment do 

świątyni, cały czas pozostając jednak w ścisłym związku z krzyżem. 

Zasłona oddzielała miejsce najświętsze, do którego dostęp mieli tylko kapłani.  

 W aspekcie negatywnym można się tu w pewnym sensie dopatrywać spełnienia 

Jezusowej zapowiedzi zburzenia świątyni (Mk 14,58; 15,29), a także odrzucenia 

wyznawców judaizmu przez Mesjasza. 

 W pozytywnym aspekcie rozdarcie zasłony jest jednak znakiem, że śmierć Jezusa 

kończy tak zwany czas świątyni i porządek Starego Przymierza i rozpoczyna czas 

dostępu do Boga dla wszystkich - zasłona broniła niejako miejsce najświętsze, 

miejsce szczególnej obecności Boga, przed zbliżeniem się do niego. 

W rozdarciu zasłony na dwoje można widzieć objawienie podwójnej tajemnicy Boga                

i człowieka, która w Jezusie Chrystusie stanowi jedno.  

Widać tu także kolejną analogię do chrztu w Jordanie, Marek używa bowiem tego 

samego greckiego czasownika schizo zarówno na określenie otwierającego się nieba                    

w  Mk 1,10, jak i tutaj, mówiąc o rozdarciu zasłony (Mk 15,38). 
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W obydwu przypadkach czasownik ten został użyty w stronie biernej, co wskazuje 

wyraźnie na działanie samego Boga.  

Podczas chrztu Ojciec oświadczył, że Jezus jest Jego Synem (Mk 1,11). Na Golgocie 

potwierdza niejako ten fakt. Wydarzenia krzyża, objawiając Boga i Jego obraz, niweczą 

wszelkie konstrukcje i obwarowania, a nową świątynią staje się ukrzyżowane ciało Jezusa. 

Rozdarcie zasłony przybytku przywodzi też na myśl słowa z Księgi Izajasza:  

" (7) Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który 

okrywał wszystkie narody; (8) raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego 

oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. (9) I powiedzą w owym 

dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą 

ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! " (Iz 25,7-9). 

Proroctwo Izajasza odzwierciedla wydarzenia Golgoty; zasłona, która oddzielała ludzi od 

Boga, zostaje rozerwana i odtąd wszyscy mają swobodny dostęp do Ojca; śmierć zostaje 

pokonana, a ludzie zostają obdarzeni zbawieniem. 

 

(39) Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: 

Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.  

Wyznanie setnika pod krzyżem (Mk 15,39), to centralna scena nie tylko opisu wydarzeń 

na Golgocie, ale także całej Ewangelii św. Marka 

W kontekście poprzedniego wersetu setnik, który był poganinem, symbolizuje tych, 

którym otwarty został dostęp do Boga. Po śmierci Jezusa doszła zatem do głosu idea 

powszechności przyniesionego przez Niego zbawienia. 

Wyznanie rzymskiego żołnierza jeszcze bardziej zamanifestowało otwarcie na 

wszystkie narody; wypowiedział je bowiem nie żaden Izraelita, lecz właśnie poganin. 

Odtąd zbawienie stało się dostępne dla wszystkich - zarówno Żydów, jak i pogan, którzy 

uwierzą, zrywając jednocześnie z dotychczasowym przywiązaniem do grzechu. 

Wyznanie setnika to dość zaskakujący fakt, jeśli weźmie się pod uwagę poziom 

niezrozumienia, z jakim, według Ewangelii św. Marka, spotykał się wcześniej Jezus. 

Setnik był odpowiedzialny za przebieg ukrzyżowania; od niego właśnie Piłat otrzyma 

potwierdzenie śmierci Nazarejczyka (Mk 15,44-45). Należał od do pogan, do których 

odnosi się Mk 10,33-34: "Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie 

wydany arcybiskupom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą 

poganom". 



Jemu jednak właśnie została dana możliwość rozpoznania Jego tożsamości. Najwyżsi 

kapłani byli gotowi uwierzyć w Jezusa, ale tylko w przypadku potwierdzenia tego, kim 

naprawdę jest: chcieli zobaczyć, jak schodzi z krzyża (Mk 15,32). 

Rzymianin widział to, co wydarzyło się rzeczywiście: sposób, w jaki Jezus umarł, i to 

właśnie doprowadziło  go do wiary (Mk 15,39). 

Poganin, który był odpowiedzialny za ukrzyżowanie Jezusa, był jednocześnie 

pierwszym człowiekiem, który Go rozpoznał jako Syna Bożego. 

Krzyż stał się więc szczytem objawienia prawdy, że Jezus jest Synem Bożym. 

Wiara w nią przekroczyła granice Izraela. To wyznanie wiary setnika nabiera 

szczególnego znaczenia, jeśli się bierze pod uwagę rzymskich adresatów Markowej 

Ewangelii. 

Cesarze rzymscy nosili bowiem tytuł divi filius. Wyznanie rzymskiego stanęło więc w 

opozycji wobec bezpodstawnego odnoszenia tego tytułu do władców ziemskich. 

Scenę wyznania setnika Silvano Fausti komentuje w następujący sposób: 

"Jedynie tu rodzi się wiara bez niebezpieczeństwa jakiejś dwuznaczności. Po zniesieniu 

wszelkiej tajemnicy rozumiemy po raz pierwszy, kim jest Jezus i kim jest Bóg. Te dwa 

poznania nie dadzą się rozdzielić od siebie i od krzyża. Jezus jest rzeczywiście Bogiem, 

gdyż umiera w ten sposób, a Bóg, którego nikt nigdy nie widział, jest tym człowiekiem, 

który w ten sposób umiera. Jedynym poznaniem jest ciało Jezusa, które się wydaje                   

[za nas]: ono jest epifanią, objawieniem Jego prawdy, którą dawne kłamstwo ukryło przed 

nami. Na krzyżu Jezus objawia, kim jest Bóg - że jest Bogiem: Bóg jest kimś, kto 

kocha w ten sposób, jest Bogiem"
2
. 

 Bóg w największym uniżeniu objawia swoją największą potęgę, którą jest 

miłość silniejsza od śmierci: 

"Jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to 

żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej 

rzeki" (Pnp 8,6-7a-a). 

Werset Mk 15,39 w sposób szczególny wpisuje się w markową teologię Syna Bożego. 

Wyznanie setnika koresponduje bowiem ze słowami Ojca, który podczas chrztu w Jordanie 

obwieścił, że Jezus jest Jego Synem umiłowanym (Mk 1,11). Śmierć Jezusa w sposób 

wyjątkowy potwierdza ten fakt. Można uznać, że Mk 1,1.11 i Mk 15,39 tworzą w tej kwestii 

swoistą inkluzję, czyli ramy Ewangelii św. Marka. 
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W chwili śmierci Jezusa, gdy wdawało się, że wszystko już skończone, w rzeczywistości 

nastał nowy początek, stało się znakiem nowego życia. Świadczy o tym zarówno rozdarta 

zasłona w świątyni, jak i wyznanie setnika. Moment śmierci Jezus odsłonił tajemnicę 

nowego życia, które cały czas jest obecne, także na miejscu kaźni, na miejscu zwanym 

Miejscem Czaszki; ono rodzi się z krwi Jezusa przelanej za nas na krzyżu. 

 

 (41) Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele 

innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.  

Niektórzy badacze uważają, że wersety mówiące o obecności kobiet w pobliżu krzyża 

(Mk 15,40-41) nie należą już do opisu wydarzeń pasyjnych. 

Niemniej obecność kobiet, choć stały z daleka, wyraża także uczestnictwo w tym, co się 

właśnie wydarzyło: (40) Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, 

między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.  

Ryzykowały wiele, ponieważ jakakolwiek forma współczucia okazana skazańcowi mogła 

się dla nich źle skończyć; takie było prawo rzymskie. One były jednak tam, gdzie powinny 

być, co więcej, gdzie powinni być także uczniowie Jezusa. Oni jednak uciekli, a kobiety 

pozostały wierne do końca, gdyż ich miłość do Jezusa nie pozwala im postąpić inaczej. 

Ich spojrzenie na Jezusa ukrzyżowanego jest takie samo, jak spojrzenie Jezusa 

ukrzyżowanego na cały świat, czyli przepełnione niezmierną miłością. Kobiety kierują 

względem Niego takie same współczucie, jakiego od Niego doświadczyły. 

Współczucie, uważane za cechę człowieka słabego, jest największą siłą, która jest w 

stanie przekroczyć próg samotności, nawet tej ostatecznej, czyli śmierci. Miłość bierze swój 

początek właśnie ze współczucia. Naturalna "słabość" kobiet czyni je podobnymi do 

samego Boga, gdyż to właśnie w tej słabości wyraża się miłość pokorna, łaskawa, służebna, 

współczująca i płodna. 

Marek dodaje jeszcze: "Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu                                            

i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy"                         

(Mk 15,41). 

Kobiety, zapewne nie tylko te wymienione z imienia, towarzyszyły Jezusowi od dawna              

i razem z Nim przyszły z Galilei do miasta, w którym miał zginąć. Wiedzione 

współczuciem i miłością podążyły za Nim aż do końca. Nie wyobrażały sobie, że mogłyby 

Go opuścić w godzinach męki i śmierci. Marek wspomina, że było ich wiele. 

Trudno się dziwić, gdyż Jezus podczas całej swej publicznej działalności podkreślał 

godność kobiety, jej równość mężczyźnie jako osoby, czym także naraził się Żydom. 



Przy Nim czuły się na swoim miejscu, dlatego nie wahały się pójść nawet pod krzyż                 

i z pewnością nie zawahałyby się także oddać życie za Mistrza.  

Ich obecność w pobliżu krzyża, choć jak zawsze milcząca, była bardzo ważna, ponieważ 

to właśnie im przypadnie w udziale rola pośredniczek między wydarzeniem krzyża                     

a wydarzeniem zmartwychwstania, a także między uczniami, którzy w dramatycznym 

momencie opuścili Mistrza, a zmartwychwstałym Jezusem, który na nowo będzie chciał ich 

zgromadzić (np. Mt 28,9-10). 

 I choć Marek w ostatnim rozdziale swojej ewangelii napisze, że kobiety nic nie 

powiedziały, bo się bały (Mk 16,8), to tak naprawdę w tych dramatycznych chwilach tylko 

one wykazały się odwagą, tylko one zaryzykowały swoje życie, aby być z Jezusem do 

końca. 

Dla Marka wydarzenie krzyża było nie tylko aktem zbawienia, ale również miejscem 

objawienia.  

To krzyż objawia prawdę o Jezusie, a zmartwychwstanie tę prawdę potwierdza. 

To właśnie w tajemnicy krzyża uobecniają się dwa podstawowe tytuły chrystologiczne: 

"Syn Boży" i "Mesjasz", które Marek już na początku swojego dzieła uznał za programowe 

(Mk 1,1). 

Podczas chrztu w Jordanie sam Ojciec objawił synostwo Boże Jezusa (Mk 1,11), które na 

krzyżu osiągnęło swój szczyt - stało się ono wówczas jawne dla wszystkich, czego wyraz 

dał setnik w swoim wyznaniu.  

Obecność poganina i kobiet, a więc tych, których zdanie dla Żydów nie miało większego 

znaczenia, okazała się czymś bardzo istotnym. Oni właśnie zostali przez ewangelistę 

postawieni w centrum wydarzeń Golgoty jako ci, którzy w sposób szczególny w nich 

uczestniczą i świadczą o ich niezwykłości, wyznając, iż  

ukrzyżowany Jezus z Nazaretu prawdziwie był Synem Bożym. 

 

 

1. Śmierć Jezusa przypieczętowuje los świątyni, tej świątyni zbudowanej ręką ludzką. 

Rozdarta zasłona może świadczyć o tym, że jezus obejmuje władzę religijną, 

zapewniając wszystkim dostęp do Ojca.  

      Każdy chrześcijanin podczas chrztu zanurza się w śmierci Jezusa, aby narodzić się 

do życia wiecznego, stać się dzieckiem Bożym i świątynią Ducha Świętego. 

 



2. Patrzenie na krzyż jest źródłem prawdziwego poznania, którego doświadczył także 

rzymski żołnierz. Tutaj właśnie Bóg odsłania swój sekret. Kto bowiem patrzy na 

Jezusa wywyższonego na krzyżu, podobnie jak Hebrajczycy patrzyli na miedzianego 

węża na pustyni, aby uratować się przed jadem węży zesłanych na nich za karę (Lb 21, 

5-9), zostaje uzdrowiony i otrzymuje życie wieczne. 

 

3. Kobiety obecne przy ukrzyżowaniu i pogrzebie Jezusa, a w poranek wielkanocny 

także przy pustym grobie z pozoru były tylko biernymi świadkami.  

     Wpatrywanie się w Jezusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego 

jest jednak formą kontemplacji, czyli nadzwyczajnej aktywności duchowej, która 

może przemieniać nasze serca. Kontemplacja pozwala na towarzyszenie Jezusowi                  

i przeżywanie wraz z Nim tego wszystkiego, czego On doświadczył. 

 

„Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka” (Mk 15, 40) 

 

[Dziewice poświęcone Bogu] Patrzcie na piękno waszego Ukochanego. Rozmyślajcie o 

Jego równości z Ojcem, o Jego posłuszeństwie Matce, także o panującym w niebie i na ziemi, 

o Stwórcy wszystkiego i o stworzonym pomiędzy wszystkimi. Patrzcie na to samo, co w Nim 

zuchwali wyszydzają, jak jest piękne. Wewnętrznymi oczyma oglądajcie rany wiszącego, 

blizny powstającego z martwych, krew umierającego - cenę [zapłaconą] za wierzącego, 

wymianę [daną] przez Odkupiciela. Zastanówcie się nad tym, jak wielkie mają znaczenie, 

umieśćcie je na wadze miłości i cokolwiek z miłości miałyście do ofiarowania w waszych 

małżeństwach, jemu przekażcie [...]. Niech wypełni całe wasze serce Ten, który za was został 

przybity na krzyżu (św. Augustyn, „O świętym dziewictwie” 54-55, tłum. H. Bojko). 

*** 

 

Kto chce być prawdziwym czcicielem męki Pańskiej, powinien tak patrzyć w duchu na 

ukrzyżowanego Jezusa, żeby w jego ciele własne widzieć ciało [...]. Pękajcie skały serc 

wiarołomnych! Wy, przytłoczeni grobowym wiekiem doczesności, odwalajcie zapory 

grzechów i do nowego zrywajcie się życia! Niechaj już teraz na społeczności świętych, czyli 

na Bożym Kościele, będzie widać oznaki przyszłego zmartwychwstania! Co ma nastąpić w 

ciałach, niech dokonuje się najpierw w duszach! Nikt nie jest tak słaby, by nie mógł przez 

krzyż zwyciężyć (św. Leon Wielki, „Mowy” 66,3, tłum. K. Tomczak). 

 

 

 



158 – 2006 

 "A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół". (Mk 15,38) 

Dzisiaj nie tylko rozważamy nasze zbawienie, ale rozpoczynamy trwającą przez cały 

tydzień celebrację miłości Jezusa. Nie ma to więc być tydzień smutku, lecz wdzięczności, 

radości i nadziei. 

Św. Marek przekazuje nam, że gdy Jezus wydał ostatnie tchnienie, zasłona w świątyni 

rozerwała się na dwoje, z góry na dół (Mk 15,37-38). Była to ciężka kurtyna oddzielająca 

lud od najświętszego miejsca świątyni (por. Wj 25,8).  

Rozdarcie zasłony było więc mocnym znakiem od Boga – została usunięta bariera 

dzieląca Go od Jego ludu. 

Wraz z zasłoną świątyni, oddzielającą lud od obecności i świętości Boga, została też 

rozdarta zasłona grzechu i winy istniejąca pomiędzy nami a naszym Stwórcą.                             

W momencie śmierci Jezusa także i ta zasłona rozdarła się od góry (niebo) do dołu 

(ziemia). Droga do nieba stanęła przed nami otworem; miłość Boga i Jego życie mogą 

odtąd spływać swobodnie na każdego z nas. Wreszcie możemy wszyscy słuchać Jego 

głosu i osobiście doświadczać Jego obecności. 

Choć brzmi to wspaniale, to jednak każdy z nas zna poczucie oddalenia od Boga. Nasze 

życie wciąż spowijają zasłony broniące nam dostępu do tronu Ojca.  

W Wielkim Tygodniu Jezus pragnie rozrywać te zasłony. Pragnie usuwać wszelkie 

przeszkody na drodze pomiędzy nami a Ojcem niebieskim. Wystarczy przyjść do Niego                

z otwartym sercem. On oddał życie po to, byśmy mogli ujrzeć Jego chwałę i zostać 

napełnieni Jego miłością. 

Przeżywajmy więc Wielki Tydzień nie w żałobie, lecz otwierając swe serca dla Jezusa. 

Nie bądźmy smutni, lecz pełni nadziei. Bądźmy pokorni i radośni!  

 Bóg może usunąć każdą zasłonę, która przeszkadza nam przemienić się na 

Jego podobieństwo – i może to uczynić w tym tygodniu! 

  

„Jezu, słowa zawodzą, kiedy patrzę na Twój krzyż. Mogę jedynie wysławiać Cię 

za Twoją miłość i prosić, byś rozerwał zasłonę dzielącą mnie od Ciebie. Panie, pragnę 

zobaczyć Twoją chwałę i stać się podobnym do Ciebie!” 

 

 

 



 

ROZDARCIE ZASŁONY ŚWIĄTYNI WE 

WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ TRADYCJI 

POZABIBLIJNEJ 

 
KS. MARIUSZ ROSIK    Maj 28, 2017 

  
  

Według tradycji synoptycznej, w chwili śmierci Jezusa na krzyżu zasłona świątyni jerozolimskiej 

rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ewangelista Marek notuje: „A zasłona przybytku rozdarła się na 

dwoje[1] z góry na dół” (Mk 15,38).  

Wtóruje mu Mateusz (Mt 27,51) i Łukasz (Łk 23,45). Według niektórych egzegetów to moc ducha 

uchodzącego z ciała Jezusa spowodowała rozdarcie zasłony[2]. Łukasz (23,44-49) łączy rozdarcie się 

zasłony świątynnej z zaćmieniem słońca, co sugeruje, iż rozdarcie zasłony nastąpiło przed śmiercią Jezusa. 

Szukając jednak pierwotniejszego tekstu, wypada iść za Markiem i Mateuszem (27,51-54).  

Przy interpretacji faktu rozdarcia zasłony dużego znaczenia nabywa w tym momencie obraz 

przedstawiony na zewnętrznej zasłonie przybytku. Józef Flawiusz informuje, że na zasłonie przedstawiony 

został potężny wizerunek nieba („na tkaninie przedstawiono całe sklepienie niebieskie”; Bell. 5,211-212). 

Wizerunek ten koreluje z kosmiczną symboliką świątyni[3]. 

Zazwyczaj przyjmuje się w teologii, że fakt ten oznacza koniec kultu starotestamentalnego. Kończy się 

czas pierwszego przybytku, zgodnie z przekonaniem wyrażonym przez autora Listu do Hebrajczyków: „Do 

pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę, do drugiej zaś części 

przybytku jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy 

swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca 

Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek… [Chrystus] przez własną krew wszedł raz na zawsze do 

Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie” (Hbr 9,6-12).  

Takie jest zdanie J. Marcusa[4]. Podobnego zdania jest F. Watson[5]. Według opinii P.A. Cunninghama, 

rozdarcie się zasłony świątynnej ma podwójne znaczenie: po pierwsze, wyraża Boży gniew przeciw 

świątyni, której upadek był już wcześniej zapowiedziany zarówno wprost (13,2), jak i przez symboliczne 

gesty wyrzucenia przekupniów i przeklęcia drzewa figowego (11,12-14.20-25); po drugie, rozdarcie się 

zasłony świątynnej wyraża symbolicznie otwarcie przystępu do Boga narodom pogańskim[6]. Według                 

G. Witaszka, rozdarcie się zasłony „oznaczało, iż dawne sanktuarium straciło swój sakralny charakter. 

Świątynia żydowska przestała spełniać funkcję znaku obecności Bożej. Funkcję tę spełnia bowiem znak, 

którym jest ciało samego Jezusa”[7]. 

Jak widziano znak rozdarcia się zasłony przybytku w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? W jaki 

sposób wierzący w Chrystusa odczytywali znaczenie tego wydarzenia? Sięgnięcie do kilku tekstów literatury 

pozabiblijnej pozwoli nam przybliżyć się do odpowiedzi na tak postawione pytania. 

1. Protoewangelia Jakuba 

Apokryficzna Protoewangelia Jakuba przekazuje piękną tradycję o Maryi tkającej zasłonę przybytku. 

Kapłani postanowili uczynić nową zasłonę, wybrali więc siedem dziewcząt bez skazy przed Bogiem, z 

pokolenia Dawida. Znalazła się wśród nich także Maryja. Dziewczęta ciągnęły losy, która jakim kolorem 

winna dokonywać haftu. Maryi przypadł szkarłat i purpura. Szkarłat i purpura – zdaniem autora apokryfu – 

są symbolem poczęcia Chrystusa i Jego godności królewskiej. Ponieważ Jezus utożsamiał się ze świątynią, 
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mówił bowiem o świątyni swego ciała, Maryja tkając zasłonę świątyni, tym samym tka szatę dla mającego 

się narodzić Jezusa. Samo poczęcie i kształtowanie się człowieka w łonie matczynym jest przyrównane przez 

autora Psalmu 139 do czynności tkania.  

Właśnie przy tej czynności zastał Ją anioł Gabriel, gdy przybył posłany przez Boga, by zwiastować Jej 

radosną nowinę o narodzeniu Jej Syna. Rozdarcie zasłony przy śmierci Jezusa oznacza śmierć króla 

Izraela[8]. Tę samą tradycję zawiera Ewangelia Pseudo-Mateusza; jej autor przypuszczalnie opierał się 

na Protoewangelii Jakuba. 

2. Tertulian 

Tertulian w dziele Przeciw Marcjonowi sądzi, że zasłona świątyni rozdarła się na dwoje z tego powodu, 

że cheruby, które strzegły Świętego Świętych, opuściły przybytek; prawdziwą bowiem świątynią jest ciało 

Chrystusa. Przeciw Marcjonowi to najobszerniejsze dzieło Kartagińczyka, w którym autor wykazuje, że 

Chrystus był zapowiedzianym przez Stary Testament Mesjaszem. W księgach czwartej i piątej wykazuje on, 

że między Starym i Nowym Testamentem nie ma sprzeczności. Rozdarcie zasłony przybytku 

wkomponowuje się w perspektywę realizacji dawnych proroctw mesjańskich[9]. 

3. Św. Hieronim, Grzegorz z Nazjanzu i Cyryl Jerozolimski 

Kilku spośród ojców Kościoła nie podaje wprost pełnej interpretacji rozdarcia zasłony świątynnej, jednak 

można ją wyczytać z tych treści ich dzieł, które dotyczą wydarzeń związanych ze śmiercią Jezusa. Tak jest w 

przypadku św. Hieronima, Grzegorza z Nazjanzu i Cyryla Jerozolimskiego. Hieronim znany jest przede 

wszystkim z przekładu Biblii, który jest tłumaczeniem wiernym, aczkolwiek nie niewolniczo dosłownym. 

Pozostało po nim około stu dwudziestu autentycznych listów. Obejmują one prawie pięćdziesiąt lat.             

W jednym z nich (XIV) autor zauważa, że Bóg posłał swego anioła, aby rozdzielił zasłonę przybytku.  

Nieco inaczej na ten znak patrzy Grzegorz z Nazjanzu. W Czwartej mowie teologicznej nazywa rozdartą 

zasłonę tajemniczymi drzwiami do niebios. Mowę tę wygłosił Grzegorz w Konstantynopolu w 380 roku. 

Zasadniczym jej celem była obrona prawdy o Trójcy Świętej, którą podważali eunomianie i 

macedonianie[10]. Natomiast Cyryl Jerozolimski uzasadnia, że ponieważ podczas śmierci Jezusa Jego ciało, 

które osłaniało Jego boską naturę, zostało zbezczeszczone, zewnętrznym znakiem tego było zniszczenie 

zasłony świątynnej, za którą mieszkała boska obecność. Naukę tę głosił Cyryl w geograficznej bliskości 

miejsc, o których mówił; jego dwadzieścia cztery Katechezy zostały bowiem wypowiedziane w 348 (lub 

350) roku w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 

4. Św. Ambroży 

Zdaniem św. Ambrożego rozerwanie zasłony przybytku ma nieco odmienne znaczenie. Przy śmierci 

Chrystusa ujawniło się Jego bóstwo. Setnik stający pod krzyżem wyznał: „Zaprawdę, ten człowiek był 

Synem Bożym”. Nie tylko ów poganin, ale całe stworzenie rozpoznało Boga w Chrystusie, a znakiem tego 

miało być zaćmienie słońca, nadejście ciemności, trzęsienie ziemi, choć przecież sam krzyż się ostał, a także 

rozdarcie zasłony przybytku. W ten sposób interpretuje Ambroży zjawiska towarzyszące śmierci Chrystusa 

w dziele O wierze chrześcijańskiej (De fide). 

5. Św. Augustyn 

Św. Augustyn w dziele O Duchu i literze podaje następującą interpretację rozdarcia zasłony przybytku 

przy śmierci Jezusa: ów Starego Przymierza łaska Boża pozostawała ukryta, była jakby za zasłoną.                   
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Łaska służy uświęceniu człowieka, dlatego też Bóg nakazał mu święcić dzień szabatu przez powstrzymanie 

się od pracy, której uciążliwość jest konsekwencją grzechu.  

Nakaz ten został zapisany na dwóch tablicach Dekalogu, wcześniej przechowywanych w świątyni. Przy 

śmierci Jezusa zasłona przybytku rozrywa się, co oznacza, że łaska Boża jest dostępna dla wszystkich i to nie 

tylko w dzień szabatu. Należy jedynie zwrócić się do Chrystusa.  

Augustyn łączy wzmiankę o rozdarciu się zasłony przybytku z frazą Pawłową, zaczerpniętą z Księgi 

Wyjścia: „Gdy ktoś się zwraca do Pana, zasłona opada”.  

Podobnie czyni w Mowach o Nowym Testamencie, dodając, że jeśli ktoś nie zwraca się ku Chrystusowi, 

to choćby nieustannie wczytywał się w księgi natchnione, nie jest w stanie odkryć łaski Bożej. W dziele O 

grzechu pierworodnym biskup Hippony tłumaczy, że za zasłoną przybytku ukrywała się Boża 

sprawiedliwość pochodząca z wiary, przeciwstawiana przez Pawła sprawiedliwości z Prawa, czyli z 

uczynków. Przy śmierci Syna Bożego sprawiedliwość z wiary stała się jawna. 

Więcej miejsca poświęca Augustyn symbolowi rozdarcia się zasłony przybytku w De consensu 

evangelistarum. Nie podaje tam jednak interpretacji symbolu, ale wyjaśnia podobieństwa i różnice pomiędzy 

synoptykami. 

6. Leon Wielki 

Niezwykłą głębią teologiczną odznacza się interpretacja symbolu zasłony w Sermones Leona Wielkiego. 

Orator powołuje się najpierw na żydowskie święto Jom Kippur, w które raz do roku Najwyższy Kapłan 

przekracza próg Miejsca Najświętszego, by dokonać pokropienia i przebłagania ze grzechy ludu. Rozdarcie 

zasłony oddzielającej to miejsce od pozostałej przestrzeni świątyni autor widzi jako symbol potrójnego 

przejścia: od Prawa do Ewangelii, od Synagogi do Kościoła i od wielu ofiar Starego Przymierza do jednej 

ofiary Jezusa Chrystusa. 

Owo przejście od Starego do Nowego Przymierza łączy się z ideą zakończenia kultu 

starotestamentalnego. Interpretacja Leona Wielkiego, widząc w znaku rozdarcia zasłony świątyni zapowiedź 

jej zburzenia, zasadza się na linii rabinackich zapowiedzi końca świątyni i jest w pewnym sensie kontynuacją 

tej myśli.  

Midrasz zapisany w traktacie Sanhedryn wyjaśnia: „Rabbi Izmael powiedział: Noc, której Salomon 

ukończył budowę świątyni była tą samą, w którą poślubił córkę faraona. Powstała więc burza radości z 

okazji ukończenia sanktuarium oraz wesołość z powodu uroczystości zaślubin; ale uroczysta radość zaślubin 

przewyższyła tę z powodu świątyni i dlatego w tym momencie pojawiła się w myśli Świętego, niech imię 

Jego będzie błogosławione, idea zniszczenia przybytku, jak jest napisane: ‘Powodem gniewu i oburzenia 

było dla Mnie miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś, przeto muszę je usunąć sprzed mego 

oblicza’ (Jr 32,31)”[11].  

Inne motywy zburzenia świątyni podaje midrasz zapisany w traktacie Yoma. Wskazuje on na konkretne 

grzechy i postawy ludzkie, który wywołały Boży gniew: „Dlaczego została zburzona pierwsza świątynia? Z 

trzech powodów: przez bałwochwalstwo, porzucenie obyczajów i przez zabójstwo. A druga świątynia, gdy 

Izraelici zajmowali się Torą, przykazaniami i dobrymi czynami, dlaczego została zburzona? Ponieważ w tym 

czasie panowała niezgoda; z tego wniosek, że niezgoda ma tę samą ważkość, co trzy grzechy wyżej 

wymienione: bałwochwalstwo, porzucenie [obyczajów] i zabójstwo”[12]. 

7. Afrahat 

Jeszcze inne światło na rozumienie symbolu zasłony rzuca Afrahat. W królu Jozjaszu, 

przeprowadzającym reformę religijną Izraela, widzi on typ Chrystusa. Dostrzega wiele paralel działalności 

obydwu: Jozjasz był prześladowany i Jezus również; Jozjasz został zabity przez złego Faraona, Jezus przez 

grzechy ludzi; Jozjasz oczyścił Izraela z nieczystych kultów, Jezus z nieczystości grzechu; Jozjasz i Jezus 
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swym życiem oddali cześć Bogu; Jozjasz wreszcie z powodu grzechów Izraelitów rozdarł swoje szaty, Jezus 

natomiast z tego samego powodu rozdarł zasłonę przybytku. 

Konkluzja 

Fakt rozdarcia zasłony świątynnej podczas śmierci Jezusa doczekał się wielu interpretacji we wczesnych 

wiekach chrześcijańskich. Najbardziej powszechna wiąże się z zapowiedzią końca świątyni jako centralnej 

instytucji judaizmu i nastania czasów Kościoła[13]. Obok niej pozabiblijna tradycja chrześcijańska widzi w 

tym znaku bądź symboliczne rozdarcie szat królewskich (gdyż umiera Król), bądź wskazanie, iż dawna 

świątynia przestaje istnieć, bo nową świątynią jest sam Chrystus umierający na krzyżu, bądź też symboliczną 

zapowiedź otwarcia bram niebios dla wierzących w Chrystusa. Kotara przybytku widziana była także jako 

zasłona, za którą skrywa się Bóg, a która opada z chwilą śmierci Chrystusa, dzięki czemu zbawienie staje się 

możliwe. Wszystkie te interpretacje wskazują na swoiste novum w zbawczej historii: wraz z chwilą śmierci 

Syna Bożego rozpoczyna się zupełnie nowy etap dziejów zbawienia, etap zapowiadany przez proroków, w 

którym realizują się obietnice zbawcze. 

  

[1] W kodeksie Bezy i w zapisie Vetus Itala odznacza się większą wyrazistością: zasłona „rozdarła się na 

dwie części” (zamiast „na dwoje”). 

[2] D. ULANSEY, „The Heavenly Veil Torn: Mark’s Cosmic ‘Inclusio’”, JBL 110 (1991) 1, 123. 

[3] „Jewish thought, especially in certain apocryphal works, and Hellenistic thought also, in Josephus and 

Philo, endeavoured to find in the Temple a cosmic symbolism; the Temple hill was for them the centre of the 

world. Similar speculations can be found in the Fathers of the Church and in medieval theologians, and some 

modern writers have tried to justify a symbolic interpretation by seeking analogies among the religious 

concepts of the Ancient East”; R. DE VAUX, Ancient Israel. Its Life and Institutions, Trowbridge 1997, 328. 

[4] Autor twierdzi, że rozdarcie się zasłony przybytku stanowi jeden z najistotniejszych wątków teologii 

Markowej, gdyż symbolizuje on „the end of the central institution of Judaism”; „Mark – Interpreter of 

Paul”, NTS 46 (2000) 481. 

[5] „The Social Function of Mark’s Secrecy Theme”, JSNT 24 (1985) 57: „the tearing of the veil in the 

temple (15,38) […] signifies God’s abandonment of the Jewish system of worship and, by implication, Israel 

as whole. According to 15,38f., the cross reveals God’s rejection of the Jewish people, who have themselves 

rejected their Messiah, and his creating of a new community among the Gentiles who, like the centurion, will 

confess Jesus as the Son of God (cf.12,1-9)”. 

[6] Autor dodaje: „Finally, the curtain’s destruction could also relate to the parable Jesus had told in the 

temple about the wicked vineyard tenants, who, after killing the owner’s belowed son, will feel his wrath. 

‘He will come and destroy the tenants, and give the vineyard to others’ (12:9). These ‘others’ clearly must 

mean the Gentiles, indicating that the Marcan church is largely Gentile one”; Jesus and the Evangelists. The 

Ministry of Jesus and Its Portrayal in the Synoptic Gospels, New York 1988, 39. „This complete destruction 

of the sanctuary veil indicates the termination of the handmade sanctuary as the holy place of God’s presence 

and of authentic worship. By his death Jesus has in effect „destroyed” the handmade sanctuary and begun the 

„building” of the one that is not handmade (14:58; 15:29)”; J.P. HEIL, „The Narrative Strategy and 

Pragmatics of the Temple Theme in Mark”, 98. 

[7] „Teologia świątyni”, Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999, 98-99. 

[8] A. DEMITRÓW, „Mise en situation littéraire et doctrinale de la tradition du tissage du voile du 

Temple par Marie dans le Proto-évangile de Jacques”, Scriptura Sacra 6 (2002) 223-233. 

[9] J. SPEIGEL, Historische Notion über die Erfassung des Göttlichen, Regensburg 1980, 243-250. 

[10] B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, 

Warszawa 1990406-407. 
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[11] R. PACIFICI, Midrashim. Fatti e personaggi biblici nell’interpretazione ebraica tradizionale, 

Milano 1997, 140. 

[12] R. PACIFICI, Midrashim. Fatti e personaggi biblici nell’interpretazione ebraica tradizionale, 

191. Traktat Berakot tak rysuje skutki destrukcji świątyni: „Od dnia zburzenia tego domu, który był 

całą naszą radością, nauczyciele schodzą do rangi skrybów, skrybowie do rangi pomocników, 

pomocnicy do rangi uczniów, uczniowie stają się jak ludzie nieuczeni, a ci z dnia na dzień marnieją; 

nie ma nikogo, kto by poszukiwał lub studiował lub pytał. Na kim więc możemy się oprzeć? Na 

naszym Ojcu, który jest w niebie”; tamże. 

[13] Tak interpretował to wydarzenie również Klemens w Recognitiones, używając wyrażenia 

„lamentans excidium loco imminens” (1,41). 
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Mk 15, 42 - 47 

 

(42) Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem,  

(43) przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał 

królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.  

(44) Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno 

umarł.  

(45) Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.  

(46) Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który 

wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.  

(47) A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono. 

 

 

Pogrzeb Jezusa - (Mk  15, 42 - 47) 

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

 

Najstarszym tekstem mówiącym o męce, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa jest           

1 Kor 15,3 - 8. 

 (3) Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z 

Pismem - za nasze grzechy, (4) że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, 

zgodnie z Pismem; (5) i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, (6) później zjawił się 

więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś 

pomarli. (7) Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. (8) W końcu, już po 

wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. 

Został on zredagowany w formie wyznania wiary, które dotarło do Pawła Apostoła drogą 

tradycji i ujęte było w trzy artykuły: 

 "umarł" (1 Kor 15,3b) 

 "został pogrzebany" (1 Kor 15,4a) i 

 "zmartwychwstał" (1 Kor 15,4b). 



Skoro wspomnienie pogrzebu Jezusa niemal od razu znalazło się w symbolu wiary, jest 

więc ważnym elementem doktryny chrześcijańskiej i dlatego trzeba przyjrzeć się mu nieco 

bliżej. 

Żydzi przywiązywali dużą wagę do grzebania ciała po śmierci, a pogrzeb w ich kulturze 

obwarowany był szeregiem rytuałów.  

Zaraz po śmierci bliskiej osoby krewni zamykali jej oczy i usta i składali ostatni 

pocałunek (Rdz 46,4; 50,1). Następnie ciało należało umyć. Przepisy zezwalały nawet                   

w szabat wykonać wszystkie posługi należne zmarłemu, zwłaszcza umyć go i namaścić 

wonnościami (2 Krn 16,14), do czego używano przede wszystkim mirry i aloesu. Poza tym 

aromatyczne zioła wkładano do płótna, w które owijano ciało, a także zostawiano                          

w grobowcu. 

Ciało zmarłego owijano w płótno - całun (sindon), na jego twarz nakładano chustę 

(sudarion), a ręce i nogi obwiązywano opaskami (othonia) (J 11,44). 

Dopiero po takim przygotowaniu krewni i znajomi mogli pożegnać się ze zmarłym. 

Prawo nakazywało, aby pogrzeb odbył się jak najszybciej po zgonie, jeszcze tego samego 

dnia. Najczęściej miało to miejsce w osiem godzin po śmierci. 

Ciało zazwyczaj niesiono na marach (Łk 7.11 - 17)
3
. Uczestnicy pogrzebu tworzyli długi 

orszak: kobiety szły przed marami - uważano bowiem, że skoro śmierć została sprowadzona 

przez pierwszą kobietę - Ewę, to również podczas pochówku kobiety powinny prowadzić 

swoje ofiary do grobu; mężczyźni podążali za nimi. Dla podkreślenia żalu najmowali 

płaczki i flecistów (czasem już podczas przygotowań ciała do pogrzebu śpiewano pieśni o 

zmarłych), a uczestnicy rozdzierali swoje szaty (przepisy określały nawet głębokość 

rozdarcia). 

Powszechne były również inne oznaki żałoby: czarne odzienie, wór pokutny (saq), 

chodzenie boso, brak nakrycia głowy, zgolone lub rozpuszczone włosy, ogolona broda, brak 

ozdób, zasłonięcie twarzy, posypanie głowy prochem lub popiołem; czasem praktykowano 

także, choć było to prawnie zakazane jako zwyczaj pogański, kaleczenie twarzy i piersi. 

Nad grobem wygłaszano niekiedy mowy żałobne na cześć zmarłego, a po powrocie                        

z pogrzebu urządzano stypę dla uczestników - był to tak zwany "chleb płaczących" lub 

"chleb żałoby" (np. Jr 16,7; Ez 24,17; Oz 9,4). Ta uczta odbywała się wieczorem, a do jej 

rozpoczęcia obowiązywał post. Po pogrzebie rozpoczynał się 30 - dniowy okres żałoby.                 

Z nim związana była modlitwa za zmarłych - kaddisz, zrębów której z pewnością należy 

szukać w czasach Jezusa. 
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 Wiadomo, że w latach siedemdziesiątych I w. po Chr. używane były też trumny, nie jest więc wykluczone, że 

znane były już wcześniej 



Zmarłych grzebano w miejscach odległych przynajmniej 25m ludzkich siedzib, aby w ten 

sposób uchronić się przed zanieczyszczeniem rytualnym. Nie było do tego celu cmentarzy, 

więc każdy właściwie musiał sam zatroszczyć się o to, gdzie zostanie pochowany. 

Wyjątkiem były specjalnie wydzielone miejsca do grzebania skazańców, których przepisy 

żydowskie zabraniały chować w grobach rodzinnych.  

Żydzi bardzo starannie grzebali wszystkich, także wrogów, skazańców i cudzoziemców  

z obawy nie tylko przed pohańbieniem zmarłego, ale także - a może przede wszystkim - 

przed rytualnym zanieczyszczeniem ziemi i siebie. 

Stosowano dwa rodzaje grobów; wykopane w ziemi i wydrążone w skale. Zamykano je 

również dwojako - bądź to zamurowywano (w przypadku grobów uboższych), bądź to 

zastawiano kamieniem (gdy grób należał do człowieka bardziej zamożnego - J 11,39). 

W czasach Jezusa pojawił się w Palestynie, głównie pod wpływem rzymskim, zwyczaj 

stawiania pomników nagrobnych. Zaczęto również stosować sarkofagi ze skromną 

ornamentyką roślinną i geometryczną. 

W ostatnim miesiącu roku liturgicznego (adar) pobielano groby. Zabieg ten miał na celu 

względy higieniczne, a przede wszystkim ochronę przed zanieczyszczeniem rytualnym. 

W I w. po Chr. Ciało zmarłego pozostawiano w grobie na rok, by uległo rozkładowi.              

Po jego upływie następowało dokończenie pochówku: zbierano bowiem kości, umieszczano 

w urnie (ossuarium), którą następnie ustawiano we wnęce ściany grobu. 

Pogrzeb z konieczności przyspieszony ograniczał się, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, 

do czynności najważniejszych: zamknięcia oczu i ust, obmycia i namaszczenia ciała, 

owinięcia w płótno, przeniesienia do grobu na rękach (z kobietami na czele), złożenia                         

w grobie i zamknięcia go kamieniem. 

Wszyscy ewangeliści mówią o pogrzebie Jezusa (Mk 15,42-47; Mt 27,57-61;                      

Łk 23,50-56; J 19, 38 - 42). 

Perykopa ta ściśle wiąże się z kontekstem i nigdy nie była samodzielnym opowiadaniem. 

Od początku należała do pierwotnego opisu męki. Nie była też zakończeniem tego opisu, 

lecz stanowiła ogniwo łączące relację z ukrzyżowania z relacją o znalezieniu pustego grobu. 

Okoliczności śmierci Jezusa były niezwykłe, więc i sam pogrzeb, choć pozornie 

przebiegał zgodnie z przyjętymi zwyczajami, był ważną fazą na drodze Jego uwielbienia. 

Niewątpliwie był to pogrzeb w wersji uproszczonej, więc zgodnie z żydowskim zwyczajem 

musiał ograniczać się do najważniejszych czynności. 

 

 



Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed 

szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również 

wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało 

Jezusa. (Mk 15,42-43) 

Jedynie ktoś tak wpływowy jak Józef z Arymatei mógł się odważyć, wbrew panującemu 

prawu, prosić Piłata o wydanie ciała Ukrzyżowanego. Jak wynika z Annales Tacyta                           

i de bello Iudaica Józefa Flawiusza wszyscy, także kobiety, narażeni byli na 

niebezpieczeństwo, okazując współczucie skazańcowi czy żal po jego śmierci. 

Skazanym na śmierć przestępcom odmawiano pochówku w rodzinnym grobowcu, ich 

ciała wrzucano zwykle do wspólnego grobu, czego dowodzą odkrycia archeologiczne. 

Robiono jednak wyjątek od tej zasady na prośbę kogoś wpływowego i zamożnego, a za 

takiego z pewnością można uznać Józefa z Arymatei. 

Zdziwienie Piłata na wieść o szybkim zgonie Jezusa (Mk 15,44a) wynikało z tego, że 

agonia skazańców na krzyżu trwała czasem nawet kilka dni i często, by ją skrócić, łamano 

im nogi. Rzymianie zwykle też pozostawiali skazańców na krzyżu aż do momentu, gdy 

ciało zostało rozszarpane przez ptaki czy dzikie zwierzęta. Wydaje się jednak, że w 

Palestynie Rzymianie szanowali przepisy judaistyczne, w myśl których nie pozostawiano 

zwłok na krzyżu. 

Piłat na wszelki wypadek postanowił się upewnić, że Jezus naprawdę nie żyje, więc 

"Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł.  Upewniony przez 

setnika, podarował ciało Józefowi". Niewykluczone, że chodzi o tego samego setnika, 

który wyznał wiarę w Jezusa jako Syna Bożego (Mk 15,39). 

Obowiązek pogrzebania zmarłego spoczywał na rodzinie, a jeśli był on nauczycielem - 

na jego uczniach. Podobnie jednak jak żaden z apostołów nie dźwigał krzyża za Mistrzem, 

tak też żaden z nich nie zajął się Jego pogrzebem. 

Najbliżsi uczniowie zawiedli, więc zastąpił ich Józef z Arymatei, który choć był 

członkiem Sanhedrynu, także uważał się za ucznia Jezusa, tyle że krył się z tym z obawy 

przed Żydami (J 19,38).  

W takiej postawie Józefa można doszukiwać się posłuszeństwa religijnego Żyda woli 

Bożej zawartej w prawie deuteronomicznym, które mówi, że nawet ciało skazańca nie ma 

pozostać na krzyżu po zachodzie słońca: "Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, 

lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie 

zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie" (Pwt 21,23). 

Przez kontakt z ciałem zmarłego Józef narażał się na zaciągnięcie nieczystości 

rytualnej. W związku z tym nie można wykluczyć, że starając się jej uniknąć, przy 

pochówku Jezusa korzystał z pomocy sług.  



Nie można jednak rozstrzygnąć tej kwestii, gdyż ewangeliści nie wspominają o żadnych 

pomocnikach. Jan wymienia innego jeszcze członka Sanhedrynu, Nikodema, 

uczestniczącego w pogrzebie Pana. Fakt ten może świadczyć o tym, że pogrzeb dla Żydów 

był czymś niezmiernie ważnym, skoro na przeszkodzie nie stawał nawet szabat. 

Sporo kontrowersji wzbudza sprawa obmycia i namaszczenia ciała Jezusa. Same 

Ewangelie nic nie mówią na ten temat. Marek pisze tylko, że Józef " kupił płótno, zdjął 

Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. "  

Ewangelista, podobnie jak pozostali synoptycy, nie wspomina także o namaszczeniu 

ciała wonnościami. Dokonać tego miały dopiero kobiety po zakończeniu szabatu.  

Jan jako jedyny wymienia Nikodema, który przyniósł sto funtów mieszaniny mirry                   

i aloesu, którą włożono w płótna do owinięcia ciała Jezusa (J 19,39-40). 

Marek i Mateusz natomiast zgodnie przytaczają słowa Jezusa, który oświadczył 

oburzonym faktem, że pewna kobieta w Betanii namaściła Go olejkiem nardowym:                 

"Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb" (Mk 14,8; 

por. Mt 26,12; J 12,7). 

I choć niektórzy egzegeci są zdania, że namaszczenie ciała Jezusa było czynnością tak 

oczywistą, że ewangeliści mogli ją pominąć, to bardziej prawdopodobna wydaje się 

rezygnacja z niego z powodu koniecznego pośpiechu. Pośpiech nakazywał także 

pogrzebanie Jezusa możliwie jak najbliżej miejsca egzekucji. A grobowiec Józefa 

znajdował się nieopodal. 

Z pomocą w wyobrażeniu sobie tej odległości przychodzi nam bazylika Grobu 

Pańskiego w Jerozolimie, która pod jednym dachem kryje miejsce pochówku, a tym 

samym zmartwychwstania Jezusa. 

 



Sam Józef,  odstępując swój grób Jezusowi, kierował się przywiązaniem do Mistrza, 

miłością do Niego. 

Korzystając z ustaleń opartych na wykopaliskach archeologicznych w Ziemi Świętej, 

wiemy, że grobowiec tez zapewne w swoim układzie przypominał inne groby ludzi 

bogatych, to znaczy składał się z przedsionka prowadzącego do celi grzebalnej (lub kilku 

cel). Wejście do grobowca od zewnątrz zamykane było dużym kamieniem (Mk 15,46b).  

W celi grobowej znajdowały się zwykle kamienne ławy (grób ławkowy) lub wykute                     

w ścianie nisze (grób niszowy). Grób Jezusa w zasadzie można zaliczyć do grobów 

ławkowo - niszowych. 

Na koniec tego opisu Marek wspomina jeszcze o kobietach: 

" A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono. "               

(Mk 15,47). Na podstawie tego wersetu trudno jednoznacznie orzec, czy uczestniczyły 

czynnie w pogrzebie, czy podobnie jak podczas śmierci Jezusa przyglądały się tylko                         

z daleka. Jedno jest pewne - były świadkami pogrzebu Jezusa i w poranek wielkanocny 

bez problemu odnalazły Jego grób. 

Opowiadanie o pogrzebie Jezusa ma głęboką wymowę. Pogrzebanie Go zgodnie ze 

zwyczajem żydowskim wskazuje na fakt, że oprócz tego, iż jest Synem Bożym, był też 

rzeczywiście "Synem swego narodu", co potwierdza prawdę o Jego naturze ludzkiej - 

podlegał On w takim samym stopniu miejscowym tradycjom jak każdy człowiek.                 

Nawet Jego ostatnia droga zaświadcza, że stał się podobny do człowieka we wszystkim, 

oprócz grzechu (Hbr 4,15). 

Podsumowaniem omówienia tej perykopy niech będą słowa Jana Pawła II o tajemnicy 

grobu Chrystusa z rozważań do stacji XIV drogi krzyżowej z 1984 roku: 

"Grób Jezusa Chrystusa kryje w sobie całą Sprawiedliwość - ugruntowaną w mocy 

nieskończonej Miłości. Grób Jezusa Chrystusa kryje w sobie początek Nowego Życia. 

Grób Jezusa Chrystusa jest bowiem tym miejscem, gdzie < (9)  Bóg Go nad wszystko 

wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde 

kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus 

Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. > (Flp 2,9-11).  Grób Jezusa Chrystusa jest 

tym miejscem, gdzie śmierć dopełniła się zmartwychwstaniem. Odkupienie stało się przez 

ten Grób nadzieją życia i nieśmiertelności"
4
 

 

 

 

                                                           
4
 Drogi krzyżowe w Koloseum z Janem Pawłem II, Kraków 2006, s.35 



4. Jeden z artykułów Wyznania wiary zaświadcza, że Jezus "został umęczony                             

i pogrzebany" - a więc nie tylko umarł za nasze grzechy, ale poznał także znak 

śmierci, stan rozdzielenia duszy z ciałem
5
. Ilekroć wyznajemy naszą wiarę, tylekroć 

potwierdzamy, że ciało Jezusa rzeczywiście spoczęło w grobie, choć - jak wiadomo - 

było to tylko depositum, tymczasowe miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie. 

 

5. Teologia pierwotnego Kościoła przywiązywała szczególne znaczenie do prawdy o 

pogrzebaniu Jezusa. Jego pobyt w grobie w oczekiwaniu na zmartwychwstanie 

symbolizuje ważny aspekt chrześcijańskiego życia: przez chrzest chrześcijanin umiera 

dla grzechu i żyje wraz z pogrzebanym Chrystusem w oczekiwaniu na 

zmartwychwstanie. Pusty grób natomiast był i pozostanie świadkiem 

zmartwychwstania Pańskiego. 

 

6. Józef z Arymatei jako uczeń Jezusa zatroszczył się o Jego ciało. Już w okresie 

powstawania ewangelii wyrażenie "Ciało Chrystusa" oznaczało dwie rzeczywistości: 

Eucharystię i wspólnotę Jego uczniów. Pogrzeb Jezusa jest więc wydarzeniem, które 

podkreśla konieczność zaangażowania się Jego uczniów w pracę na rzecz Kościoła, w 

którym Chrystus jest prawdziwie i zawsze obecny - w jego członkach i sakramentach. 

 

 

„Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem”                    

(Mk 15, 42) 

 

Wczoraj zabijaliśmy baranka i namaszczaliśmy drzwi, a Egipt lamentował nad 

pierworodnymi. Nas ominął niszczyciel, gdyż znak był dla niego straszny i wzbudzał respekt             

i osłaniała nas święta krew [baranka]. Dzisiaj w czystości opuściliśmy Egipt, okrutnego 

władcę faraona i surowych dozorców. Dzisiaj zostaliśmy uwolnieni od gliny i robienia cegieł. 

Nikt nie może nam przeszkodzić w obchodach święta wyjścia na cześć Pana Boga naszego.             

A będziemy je obchodzić nie przy użyciu starego kwasu grzechu i przewrotności, lecz 

przaśników czystości i prawdy. Nie zabierzemy także egipskiego zaczynu grzechu.  

Wczoraj dałem się ukrzyżować razem z Chrystusem, dzisiaj razem z Nim okryła mnie 

chwała; wczoraj dałem się z Nim zabić, dzisiaj wracam do życia. Wczoraj zszedłem z Nim do 

grobu, dziś z Nim powstaję z martwych (św. Grzegorz z Nazjanzu, „Mowy” 1,3, tłum. J.M. 

Szymusiak). 

*** 

 

                                                           
5
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Według świadectwa Pisma Świętego te trzy dni [od śmierci do zmartwychwstania] nie były 

pełne. Pierwszy bowiem zaczyna się liczyć u schyłku dnia, lecz przyjmuje się go jako cały 

dzień, trzeci zaś obejmuje tylko pierwszą część dnia i również liczy się jako cały dzień. 

Pośredni między nimi, drugi dzień jest rzeczywiście cały wraz z dwudziestu czterema 

godzinami, dwunastu nocnymi i dwunastu dziennymi. Pan został ukrzyżowany, najpierw 

okrzykami Żydów o godzinie trzeciej dnia szóstego przed szabatem, o godzinie szóstej zawisł 

na krzyżu, a ducha oddał o dziewiątej godzinie (św. Augustyn, „O Trójcy Świętej” 4,6,10, 

tłum. M. Stokowska). 

 

 

„Przyszedł Józef z Arymatei, który również wyczekiwał królestwa Bożego”                    

(Mk 15, 43) 

Był to ów Józef, który wcześniej się ukrywał, lecz teraz po śmierci Chrystusa odważył się 

na wielki czyn. A nie był to człowiek bez znaczenia ani żaden z tych, co pozostają w cieniu, 

lecz bardzo znakomity, jeden z członków Rady; na tej podstawie najlepiej można poznać jego 

odwagę. Narażał się przecież na śmierć, ściągając na siebie nienawiść wszystkich przez 

swoją życzliwość względem Jezusa, gdy odważył się prosić o Jego ciało, co nastąpiło nie 

wcześniej, aż osiągnął swój cel. Swoją miłość i odwagę przejawia nie tylko w tym, że je 

otrzymał i wspaniale pochował, ale także, że [uczynił to] we własnym, nowym grobie 

(św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza” 88,2, tłum.                  

J. Krystyniacki). 

 

 

 

 


