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W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy kolejny fragment książki:  

 Jerozolima  

 

Wieczernik 

 

 

  Jesteśmy na górze Syjon, miejscu najstarszego kościoła chrześcijańskiego. 
 

 Bo gdzie mogła się znajdować katedra biskupa Jerozolimy? 
 

 Katedrą biskupa Jerozolimy musiał być Wieczernik, gdzie była sprawowana 

pierwsza Eucharystia, gdzie uczniowie wrócili po wniebowstąpieniu Jezusa z Góry 

Oliwnej i gdzie miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego, czyli gdzie się objawił 

Kościół. 

 
 

 To oczywiste, że  tutaj musi być katedra i to katedra biskupa Jerozolimy -  

Wieczernik,  "sala na górze". 
 

 Dla uczciwości muszę powiedzieć, że jest jeszcze drugie miejsce w Jerozolimie, 

gdzie pokazuje się możliwą  "salę na górze", czyli Wieczernik. 
 

Mowa o miejscu przy kościele Świętego Marka, który dzisiaj prowadzą Ormianie. 
 



Ta lokalizacja bierze się stąd,  że w Dziejach Apostolskich czytamy, już w domu 

matki św. Marka zbierał się pierwszy Kościół. Stąd pomysł, że być może Wieczernik 

był tam, chociaż obecnie ta sala, którą wskazuje się jako Wieczernik, nie jest na górze, 

lecz na dole. 

 Tłumaczy się to tym, że poziom Jerozolimy podniósł się o kilka metrów. 

 Zasadniczo jednak najstarsza tradycja wiąże Wieczernik z tym miejscem. 

 Dlaczego? 
 

Dlatego, że tu też pokazuje się grób  Dawida. 

 

Budynek jest piętrowy. Na  parterze mieści się synagoga, w której znajduje się 

sarkofag wskazywany jako miejsce pochówku króla Dawida. 

 Na pierwszym piętrze jest "sala na górze", gdzie Jezus spożywał ostatnią wieczerzę 

ze swoimi uczniami, i gdzie apostołowie przeżyli Pięćdziesiątnicę. 
 

 W czasach biblijnych w tym miejscu jeszcze nie czczono króla Dawida. To jest 

późniejszy wymysł arabski.  

Gdy Arabowie zajęli Jerozolimę w VII wieku, nie to podobało im się to miasto jako 

zbyt chrześcijańskie. Wtedy po raz pierwszy chcieli podkreślić żydowski wymiary 

Jerozolimy - pokazać ją jako miejsce pochówku najważniejszego władcy, króla 

Dawida. 

 I skorzystali z tekstu Dziejów Apostolskich -  na tym polega cały paradoks. 

 W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w  dniu Zesłania Ducha Świętego, 

Piotr mówi w swoim pierwszym w życiu kazaniu o Dawidzie. 

 I tam jest taki fragment: "Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że 

patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż 

po dzień dzisiejszy" (Dz 2,29). 

 Ten tekst jest więc tak napisany, jakby Piotr pokazywał, że tu jest pochowany 

Dawid. 

 To jest jedyny tekst, który dawał podstawę do tego, że Dawid w ogóle został 

pochowany w Jerozolimie. Na jego podstawie stworzono całą tradycję.  Dlatego to 

miejsce jest dzisiaj dla Żydów bardzo ważne. 
 

 W samym Wieczerniku obecnie nie wolno sprawować żadnej liturgii 

chrześcijańskiej, bo jest on w rękach muzułmańskich. 

 Parter jest żydowski -  jest tam synagoga, jak mówiłem, a piętro jest 

muzułmańskie. 

 Jedynie kilkakrotnie dopuszczono tu do sprawowania liturgii. 
 

 Tak było, gdy Jan Paweł II był w Jerozolimie.  Był wówczas taki bardzo mocny, 

piękny moment, kiedy na koniec tej Eucharystii papież podpisał List do kapłanów. 

 



 Raz była to też sprawowana Eucharystia przez drogę neokatechumenalną. 
 

 W Ewangelii św. Jana nie ma ustanowienia Eucharystii.  Jest za to Mowa 

eucharystyczna, czyli szósty rozdział. 
 

 Natomiast tam, gdzie w trzech Ewangeliach jest opis ustanowienia Eucharystii, u 

Jana jest umycie nóg, czyli obrzęd, który potem nazywano w kościele mandatum, 

przykazanie. 

 Jan chciał pokazać, że  w Eucharystii ostatecznie idzie o to, żeby jedni drugim 

obmywali nogi.   Dlatego nie ma słów ustanowienia, tylko pokazanie, czemu 

Eucharystia służy w życiu. 
 

 "To czyńcie na moją pamiątkę" nie znaczy tylko, żeby sprawować w pobożnie 

obrzędy. 

 To znaczy też poddać się tej dyscyplinie, która jest w Eucharystii, i czynić 

to, czego  ona od nas wymaga, do czego nas prowadzi. 

 
 

1. Wejdziemy do Wieczernika najpierw z pamięcią, że jest to miejsce ostatniej 

wieczerzy, czyli pierwszej Eucharystii. 
 

Można więc tu wspomnieć swoją Pierwszą Komunię Świętą. 

 

2. Po drugie, jest to miejsce, gdzie Jezus w niedzielę Zmartwychwstania 

przyszedł po raz pierwszy do uczniów -  jak czytamy w relacji Jana - jako 

zmartwychwstały i ustanowił sakrament pokuty:   
 

"Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone” (J 20,22b-23). 

  

Osiem dni później przyszedł tu, żeby się spotkać z Tomaszem Apostołem, bo on 

jako jeden jedyny z grona nie był osiem dni wcześniej. A potem nastąpiło tu zstąpienie 

Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę.. 
 

Można więc sobie wybrać któreś z tych wydarzeń na krótką medytację. 
  

 

Schody machabejskie 
 

 

Przy kościele św. Piotra  "In Gallicantu" (co można 

tłumaczyć o "pianiu koguta") są schody "pamiętające" 

mękę Pana Jezusa - były tu już wtedy. Tradycja 

chrześcijańska głosi, że Pan Jezus tymi schodami przeszedł 

dwa, może nawet trzy razy w Wielki Czwartek. 

 



Pierwszy raz, kiedy wyszedł po ostatniej wieczerzy z Wieczernika, żeby iść się 

modlić do Getsemani. Tam został pojmany i ponownie przyprowadzony tutaj. 

 Tu gdzie stoi kościół św. Piotra  "In Gallicantu" znajdował się dom Kajfasza.                 

W kompleksie zamieszkałym przez Kajfasza była ogromna cysterna, która nadawała 

się na więzienie.  

Ta cysterna zachowała się w podziemiach dawnego pałacu jest pokazywana jako 

ciemnica, miejsce możliwego uwięzienia Jezusa w nocy z Wielkiego Czwartku na 

Wielki Piątek. Jest ona głęboka na trzy metry.  

Dzisiaj schodzi się do niej po schodach, ale pierwotnie miała wyłącznie okrągły 

otwór w sklepieniu, przez który Jezusa po prostu spuszczono do środka, może wręcz 

wrzucono. Dopiero następnego dnia rano wydobyto Go stamtąd i poprowadzono przed 

sąd Piłata. 

 Bazylika Grobu Bożego 

 

 W pobliżu Golgoty była potężna skała,  w której Józef z Arymatei kazał sobie 

wykupić nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie pochowano. 

 A ponieważ Józef był uczniem Jezusa, to w tym najbliższym miejscu on Golgoty 

został pochowany Pan Jezus.  Nieco dalej była duża cysterna, do której z reguły po 

egzekucji, gdy już zdjęto skazańców, wrzucano krzyże. 

 Chrześcijanie miejsce to zapamiętali, ale po drugiej wojnie żydowskiej Hadrian 

właściwie zniszczył całą Jerozolimę. Po pierwszej wojnie została zniszczona świątynia 

zbudowana przez Heroda Wielkiego, Tytus ją spalił. 

 Ale po drugiej wojnie żydowskiej, czyli w latach 132-135, Hadrian był tak 

rozjuszony, że zrównał z ziemią całą Jerozolimę. Na jej gruzach wybudował 

pogańskie miasto,  które nazwał Aelia Capitolina. 

 Hadrian zniszczył wszystkie miejsca jakiegokolwiek kultu, to  znaczy przykrył je 

ziemię, zrobił na tym nową warstwę i wzniósł własne świątynie. Tu była świątynia ku 

czci Adonisa. 

Natomiast zapamiętano, że Hadrian postawił tę świątynię w miejscu, które dla 

chrześcijan było absolutnie święte. 

 To pomogło świętej Helenie, matce Konstantyna, która tu przyjechała na początku 

IV wieku - powiedzielibyśmy dziś - z ekipą archeologów, żeby pielgrzymować po 

Ziemi Świętej i odkryć wszystkie ślady po Jezusie. 

 Najważniejsze z tych odkryć  były oczywiście tutaj. Helena wyburzyła wszystko, 

to Hadrian postawił, i odkryła tę potężną cysternę, a w niej krzyż. 



 Znalazła także inne relikwie męki Pańskiej, na przykład tablicę, na której w trzech 

językach był wypisany tytuł winy: "Jezus Chrystus, Król Żydowski". Konsekwentnie 

dotarła też do grobu Pana Jezusa. 

 Konstantyn,  syn Heleny,  wyłożył ogrom pieniędzy, żeby w tym miejscu 

wybudować świątynię. Ale żeby tego dokonać, musiał najpierw wykuć grób ze skał.                     

A żeby wykuć ten grób, musiano usunąć całą resztę skały. Skalną górę więc usunięto, 

zostawiając tylko to, co było grobem Jezusa. 

 Potem ten grób otoczono centralnym kościołem, do którego światło padało tylko z 

góry. 

I ten najważniejszy kościół na świecie nazywał się Anastasis, czyli 

Zmartwychwstanie. Gdy ktoś przychodził tutaj, głównie szedł się modlić w kościele 

Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

 Grób jest pusty, więc ludzie, którzy wchodzą do niego, wychwalają Boga za 

zmartwychwstanie Jezusa. 

 Potem między grobem a Golgotą Konstantyn kazał wznieść portyk wsparty na 

kolumnach i przykryty daszkiem, że by można było usiąść i odpocząć. Dzięki temu 

skała Golgoty była na wierzchu, a nie tak jak teraz,  otoczona kamieniami. 

 Na Golgocie, na tej skale, Konstantyn umieścił złoty, wysadzany drogimi 

kamieniami krzyż.  Dopiero za Golgotą stał drugi kościół, taka memoria, gdzie 

czczono pamięć o Męce Pańskiej i gromadzono się na większe uroczystości 

liturgiczne. 

Świątynia ta, a właściwie kompleks sakralny, została konsekrowana w 335 roku. 

Potem były jeszcze niewielkie przeróbki poczynione w niej przez cesarza Teodozjusza 

pod koniec IV wieku i Justyniana w VI wieku. 

  

Dzisiaj oglądamy tu kościół krzyżowców z XII wieku. Oni postanowili całość tej 

przestrzeni zamknąć w jednej budowli. Został oczywiście kościół Anastasis -   

usunięto tylko jedną ścianę, żeby połączyć go z całością. Pozostało więc założenie 

konstantyńskie, a resztę przykryto jednym dachem. 

 



 

 

Świątynia ma dwie zasadnicze kopuły: jedną nad kościołem, a drugą nad grobem 

Pańskim. 

 Z jednej strony jest więc Golgota, a z drugiej strony -  grób Pana Jezusa, wszystko 

w ramach jednego budynku. 

 Zaraz po wejściu do świątyni napotykamy kamień, który nazywa się kamieniem 

namaszczenia. Tradycja mówi, że na nim położono ciało Pana Jezusa, żeby Go 

przygotować do złożenia do grobu. 

 Na co dzień w kościele Anastasis i w kościele Grobu Bożego posługiwało jedno 

zgromadzenie duchownych. Góra Oliwna i Golgota są po zupełnie dwóch stronach. 

 Ale takie było pierwsze przeznaczenie wspólnoty, która mieszkała przy tym 

kościele w IV wieku. To byli duchowni,  którzy obsługiwali kościół Grobu Bożego. 

 Po drugiej stronie bazyliki mieści się dość duża kaplica, do której schodzi się w dół 

po schodach. Jest to Kaplica pod wezwaniem św. Heleny i Znalezienia Krzyża.  

    Tam właśnie znajduje się ta cysterna, do  której zostały powrzucane krzyże i w 

której Helena miała znaleźć krzyż Jezusa. 

 



 

 

 Krzyży było tam więcej. Jak odnalazła ten właściwy? 

 Istnieje bardzo ładna legenda mówiąca, że wśród ludzi cesarzowej był chory 

człowiek, który dotknął krzyża i odzyskał zdrowie. W ten sposób Helena oznaczyła 

ten właściwy krzyż. 

Przywiozła też do europy drugi krzyż - krzyż Dobrego Łotra, czyli św. Dyzmy. 

Helena zabrała również relikwie związane z męką Pańską. Największą ich część 

przywiozła do Rzymu. Wzięła też stąd ziemię.  

Na miejscu budowy nowej świątyni w Rzymie wysypała ową ziemię i dopiero na 

niej postawiła kościół, czyli bazylikę Świętego Krzyża w Jerozolimie. 

W tej świątyni złożyła większość relikwii, a więc relikwie Krzyża i połowę tablicy 

z informacją o winie Jezusa. 

Drugą cześć tych relikwii zawiozła do Konstantynopola, gdzie Konstantyn miał 

swoją siedzibę. Jak każda dobra mama chciała pokazać synowi, jakim ma być władcą.  

Tak więc na przykład relikwie z krzyża Pańskiego umieściła w koronie cesarza, aby 

Konstantyn, wkładając tę koronę, wiedział, kogo reprezentuje na świecie i że ma być 

władcą według myśli Bożej. 

Relikwie męki Pańskiej Helena wmontowała też w strzemiona konia syna. 

Dziwne, ale jest to wypełnienie proroctwa, którym kończy się Stary Testament, że 

będzie taki moment, iż nawet na strzemionach końskich będzie wypisane imię 

Pańskie. 

 

 

 

 


