
 

Mk 13, 1 - 13 

(1) Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za 

kamienie i jakie budowle!  

(2) Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na 

kamieniu, który by nie był zwalony.  

(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, 

Jakub, Jan i Andrzej:  

(4) Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się 

spełniać?  

(5) Wówczas Jezus zaczął im mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.  

(6) Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd 

wprowadzą.  

(7) Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się 

musi stać, ale to jeszcze nie koniec.  

(8) Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą 

miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.  

(9) A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą 

was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego 

powodu, na świadectwo dla nich.  

(10) Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.  

(11) A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie 

mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie 

mówić, ale Duch Święty.  

(12) Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw 

rodzicom i o śmierć ich przyprawią.  

(13) I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto 

wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  

 

 

 



7. Zapowiedź zniszczenia świątyni i prześladowania uczniów                   

(Mk 13, 1-13) 

 Interesujący nas ewangeliczny fragment jest początkową częścią tak zwanej 

mowy eschatologicznej Jezusa.  

W Ewangelii według św. Marka stanowi ona cały 13 rozdział. Jezus podejmuje w niej 

temat końca czasów, wszelkich znaków, które mają towarzyszyć powtórnemu przyjściu 

Pana. 

Co jednak najważniejsze, w Ewangelii nie ma katastroficznych i nieuchronnych 

przepowiedni. Raczej w świetle dziejących się wydarzeń i w świetle historii Jezusa możemy 

odczytywać teraźniejszość, abyśmy przeżywali ją odpowiedzialnie i kształtowali w ten 

sposób naszą przyszłość, która istotnie zależy od tego, co czynimy teraz. 

W mowie eschatologicznej dowiadujemy się o „końcowym dopełnieniu” (w. 4), które 

związane jest z przyjściem Syna Człowieczego w Jego chwale (w. 26). Jednak to przyjście 

powinno być odczytane na trzech poziomach: na poziomie przeszłości, przyszłości                        

i teraźniejszości, a przyszłość do przeżywania teraźniejszości z nadzieją. Tym, co się liczy, 

jest teraźniejszość. Inaczej mówiąc, chodzi tu nie tyle o ostatnie rzeczy, które nadejdą, ile 

raczej o ukazanie sensu ostatecznego rzeczy, które dzieją się teraz. 

Musimy pamiętać, że we wspólnocie pierwotnej bardzo żywe było pragnienie 

chwalebnego powrotu Pana.  

I dzisiaj temat ten rozpala umysły ludzi, choć dziś motorem napędowym jest tu strach 

przed nieznanym. Istnieje jednak niebezpieczeństwo fałszywych alarmów i łatwych oszustw 

oraz pokusa rezygnacji z odpowiedzialności za teraźniejszość.  

Dlatego mowa eschatologiczna jest zimnym prysznicem na gorączkowe, lecz puste 

oczekiwanie, które zapala się do każdej nowości i syci się wszelkimi ciekawostkami; jest 

równocześnie wezwaniem do oczekiwania z miłością i zaangażowaniem, z otwartymi 

oczami na teraźniejszość.  

Cała mowa Jezusa nadaje właściwy kierunek niecierpliwym pytaniom uczniów, kiedy 

nastąpi koniec świata i „jakie znaki” go poprzedzą, mówiąc jaki jest cel ludzkiego życia                 

i jak trzeba żyć teraz.  

 Uczeń Jezusa wie, że istnieje koniec: śmierć. Ale wie także, że istnieje inny 

koniec – zmartwychwstanie. To nadaje wszystkiemu prawdziwy sens. 

 



Kontekstem, który prowokuje Jezusa do wypowiedzenia mowy, jest Jego pobyt                        

z Dwunastoma w świątyni i zachwyt uczniów nad jej pięknem. Wtedy Jezus mówi im 

wprost o przyszłym zburzeniu świątyni, które staje się znakiem czasów ostatecznych.  

 Narracja zaczyna się wstępem: „Gdy wychodził ze świątyni” (13, 1).  

U wszystkich narodów świątynia stanowi centrum, wokół którego wzrasta i organizuje 

się życie we wszystkich jego wymiarach. Jest miejscem świętym, od którego wszystko 

otrzymuje sens i ku któremu wszystko zmierza. Dla Izraelitów świątynia była miejscem 

zamieszkania Boga. Udanie się do świątyni było równoznaczne ze stawieniem się przed 

obliczem Pana, którego się jest obrazem i podobieństwem. 

 „Rzekł Mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie 

budowle” (13, 1).  

Mówiono, że kto nie widział świątyni, nie widział wspaniałej budowli. Była ogromna, 

zaczęta przez Heroda Wielkiego w 19 r. przed Chrystusem. Przy jej budowli zatrudnionych 

było sto tysięcy ludzi i tysiąc kapłanów oraz murarzy dla prac wewnętrznych. W czasach 

Chrystusa była jeszcze w stadium budowy i ozdabiania, a ukończona została dopiero na 

kilka lat przed zniszczeniem, w 70 r. po Chrystusie. Uczeń jest zachwycony jej wyglądem. 

Świątynia jest fascynująca, piękna i wielka.  W świetle jej późniejszego losu możemy 

jednak powiedzieć, że nosi w sobie cechy idola, który zostanie zdruzgotany przez kamyk 

(por. Dn 2, 31-35) 

 Odpowiedź Jezusa jest zaskakująca. „Widzisz te potężne budowle?                    

Nie zostanie tu kamień na kamieniu”.  

Proroctwa o zniszczeniu świątyni nie są nowością. Wystarczy przypomnieć słowa 

proroka Jeremiasza (por. Jr 7, 1-15; 26, 6). Jednak w przypadku Jezusa Jego słowa odegrają 

wielką rolę w procesie przed Sanhedrynem (Mk 14, 58). Będzie to też powód naigrywania 

się ludzi u stóp krzyża (Mk 15, 29). 

Z powodu słów Jezusa wkrada się w serca uczniów niepokój. Gdy są z Mistrzem na 

osobności, dopytują się o czas i znak, jaki poprzedzi te ostateczne wydarzenia, których 

symbolem jest dla uczniów zburzenie świątyni. Możemy powiedzieć, że w ich wyobraźni 

zburzenie świątyni jest symbolem końca świata. Nie wyobrażają sobie, że świat bez niej 

mógłby istnieć. 

Myślenie Jezusa rozmija się jednak z ich pojmowaniem rzeczy.  

 Chrystus nie daje im oczekiwanej odpowiedzi, ale Jego słowa są ostrzeżeniem 

przed zwodzicielami: „Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł” (Mk 13, 5).  

 



Domyślamy się, że zarówno dla pierwszej generacji chrześcijan, która widziała wojnę 

żydowską roku 70, jak i dla drugiej, która obserwowała prześladowanie uczniów w Rzymie 

końcem I w., jak wreszcie dla wszystkich następnych pokoleń łatwo było ulec pokusie 

odczytywania doznanego zła jako znaku nadchodzącej katastrofy. Jezus dopiero co mówił           

o zburzeniu świątyni.  

 Uczniowie myślą, że  to będzie równocześnie koniec świata i stawiają pytania: 

„kiedy to nastąpi?” , „jaki będzie znak?” (Mk 13, 4).  

Jednak Jezus zachęca ich, aby zastąpili lęk spokojem opartym na Bożym słowie.  

Zamiast niepokoić się o przyszłość, powinni zająć się teraźniejszością, starając się 

wiernie wprowadzić w życie Jego słowo, bo spekulacje co do czasu i wyraźnych znaków są 

bezużyteczne. Żadna teoretyczna odpowiedź nie zmieni pewnego faktu. Koniec wszystkiego 

narzuca się i może to być przeżywane przez nas bądź ze śmiertelnym lękiem, bądź                       

z zależnością od Boga. 

Końca świata nie da się przewidzieć za pomocą żadnego znaku. We wszystkim, co 

człowiek widzi, doszukuje się znaku, by przepowiedzieć, kiedy nadejdzie nieprzyjaciel, 

którego się boi, mając nadzieje, że potrafi go kontrolować. Zniszczenie świątyni i koniec 

świata nie oznaczają rezygnacji Boga z kierowania światem; są „wypełnieniem” Jego 

planów. Jezus kładzie nacisk na ten aspekt, nie podkreślając znaczenia znaków i czasu. 

Oddziela czas nadejścia od wszelkiej spekulacji co do znaków. Jemu leży na sercu jedynie 

to, by uczeń wiedział, jak ma żyć, a nie to, kiedy musi umrzeć. 

„Strzeżcie się, aby was nikt nie zwiódł” (Mk 13, 5) – to słowa stanowiące 

powtarzający się w całej mowie refren. Zwodzi ten, kto mówi o czasie końca świata i w tym 

sensie interpretuje znaki. Skutkiem tego jest jedynie sterroryzowanie człowieka, 

podporządkowanie jego woli swojej. 

Jezus nie tylko kieruje do uczniów ogólne ostrzeżenie, ale konkretyzuje, kim owi 

zwodziciele są. Mówi najpierw: „Wielu przyjdzie pod moim imiennie” (Mk 13, 6).  

Zwodziciele są liczni i przedstawiają się pod „imieniem” Jezusa. Są jednak fałszywi, 

ponieważ głoszą to, czego On nigdy nie powiedział. Co więcej, głoszą to, o czym On 

wyraźnie powiedział, że nie wie (w. 32). Będą mówić: „To ja jestem” (por. Mk 6, 45; 14, 

62), a jest to deklaracja tożsamości, wręcz roszczenie boskości. Zastanawia realizm Jezusa, 

który twierdzi, że niestety będą tacy, którzy dadzą się zwieść. Bowiem zwodziciele „wielu 

w błąd wprowadzą”. 

 Werset 7 przynosi kolejny znak: „Usłyszycie o wojnach”.  

W odniesieniu do znaku zburzenia świątyni chodzi o wojnę żydowską roku 70. Jednak 

każda epoka i każdy naród ma niestety swoją.  



Mimo tego „Nie trwóżcie się”. Strach nie jest środkiem zaradczym. Uczeń nie 

powinien dać się sparaliżować strachem, odebrać sobie nadziei, gdyż „to musi się stać”.  

 Zło „musi” przyjść, jak krzyż Jezusa (Mk 8, 31; 9, 12). Skoro jest, nie może nie 

dojrzeć.  

 Zło w gruncie rzeczy pochodzi od człowieka. Kara nie pochodzi od Boga, ale 

jest zawarta w samym złu jako konsekwencja i służy jako lekcja dobra.  

Jeśli zranię się, czuję ból. To pozwala mi rozumieć, że mam przestać. Nasze 

doświadczenie mówi nam, że nie jesteśmy w pełni wolni, by sobie nie szkodzić. Możemy 

jednak wybierać, czy prosić Boga o siłę zaprzestania, czy kontynuować nadal ranienie 

siebie. 

 „To jeszcze nie koniec” – podsumowuje Chrystus.  

Jezus nie łączy końca świata z wojną żydowską, jak też z żadną bieżącą wojną.                

Nawet jeśli my dziś doprowadzimy świat do ruiny, to koniec nastąpi jedynie wtedy, na 

kiedy zaplanowała to Opatrzność Boga, który „nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich 

doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3, 9). 

 Werset 8 przynosi inne znaki, które mogą przerazić. „Powstanie bowiem naród 

przeciw narodowi”.  

Jest to sytuacja wojny powszechnej. Zło jest wszędzie. Nie ma nigdzie pokoju.  

 „Wystąpią miejscami trzęsienia ziemi”.  

To tak, jakby ziemia buntowała się przeciwko człowiekowi, zrzucając go ze swych 

barków.  

 „Będą klęski głodu”.  

Są to konsekwencje wojen i trzęsień ziemi. Jakby niebo buntowało się przeciwko ziemi, 

która z kolei buntuje się przeciwko człowiekowi, a człowiek znowu buntuje się przeciwko 

bratu, gdyż zbuntował się przeciwko Ojcu. 

 „To początek boleści”. Działanie Boga nigdy nie jest końcem, ale początkiem.  

Ta sama rzeczywistość może być równocześnie odczytania w podwójny sposób: jako 

cierpienia śmierci lub jako bóle porodowe. Koniec starego człowieka to równocześnie 

narodziny człowieka nowego.  

Prawdopodobnie wojna żydowska była dla pierwszych chrześcijan zapowiedzią 

bliskiego powrotu Chrystusa. Wypowiedź ta sugeruje, że znajdujemy się „na początku” 

bólów porodowych. Zanim narodzi się nowe stworzenie, będzie trwało długie cierpienie, 

które nie skończy się dopóki Bóg nie będzie wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 28). 



Wersety 9-13 stanowią zwartą część mówiącą o prześladowaniach uczniów, które 

również są znakiem pełni czasów.  

Z wydarzeń zewnętrznych uwaga przesunięta zostaje na uczniów. Oni będą doznawać 

cierpienia, ale jednocześnie doświadczą działania Ducha, a cała sytuacja jest szansą na 

dawanie świadectwa o Jezusie wobec świata.  

 W wersecie 9 ponownie Jezus ostrzega: „Miejcie się na baczności.                

Wydawać was będą”.  

Uczniowie będą prześladowani jak ich Pan. Jezus nie obiecuje im innego przywileju, 

jak tylko ten, że będą do Niego podobni. Doświadczą też cierpienia z powodu wiary w 

Jezusa (por. 8, 3; 10, 29). Przyczyną prześladowania jest miłość do Jezusa i wierności Jego 

słowu. „To bowiem podoba się Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu 

znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie” (1 P 2, 19).  

Jednak prześladowanie nie jest bezcelowe. Jest „na świadectwo dla nich”. Jest czasem, 

gdy nasienie wpada w ziemię. Nie niszczy ono ucznia, ale ustanawia go świadkiem, bo 

końcem historii musi być poznanie Boga przez całą ludzkość.  

 Dlatego „najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom”                  

(w. 10). 

 Jest to absolutna konieczność Bożego planu. Głoszenie stwarza dla wszystkich okazję 

przyjęcia Ewangelii. 

W czasie prześladowań uczeń nie jest sam i nie jest opuszczony. Towarzyszy mu 

Duch Święty, który „pociesza w każdym naszym ucisku” (2 Kor 1, 3). Sprawia, że 

uczeń mówi i czyni to, czego sam nie byłby z stanie powiedzieć i uczynić. 

 Werset 13 podsumowuje: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.  

Czas prześladowań jest dłuższy, niż można to przewidzieć, a ucisk czyni go jeszcze 

dłuższym. Dlatego konieczna jest wytrwałość. Zło stanowi część naszej historii po grzechu.  

 Ale właśnie tę historię należy odczytać jako miejsce zbawienia w świetle 

Bożego słowa.  

Chrześcijanin nie szuka pozornego schronienia w nadziei niebieskiej, wolniej od 

ziemskich wydarzeń i nie śni o pięknej przyszłości, która pozwoliłaby mu zapomnieć o 

teraźniejszości. Nie chroni się w iluzji. Wie, że zło istnieje i że nie wynika z niego żadne 

dobro. Przeżywa w pełni nieszczęście i ciężar grzechu. Ale zdaje sobie sprawę, że jest w 

niej obecny Pan Ukrzyżowany. Zjednoczony z Nim, uczestniczy i przedłuża w sobie Jego 

fakt zbawczej śmierci. 



1. Ziemska rzeczywistość, w której żyjemy, często nas zachwyca. Podziwiamy piękno 

świata, który podarował nam Bóg, oraz wszelkie wspaniałe wytwory rąk człowieka. 

Często całe swoje życie poświęcamy na kreowanie i doskonalenie stworzonej 

rzeczywistości. Nie możemy jednak stracić przekonania, że nawet najwspanialej 

urządzony przez człowieka świat będzie miał swój kres i nic, co jest na ziemi, nie 

może przysłonić nam pragnienia życia z Bogiem. 

 

2. Odruchowo uciekamy od cierpienia, trudu, wysiłku. Ewangelia jednak uczy nas, że 

świadome przyjęcie cierpienia, które nieuchronnie przynosi nam życie, może stać się 

w naszych rękach wielkim duchowym skarbem. Więcej, nasza postawa przyjęcia                  

z wiarą cierpienia może być wspaniałym świadectwem wobec innych, że wiara w 

Jezusa realnie przemienia nasze serca i prowadzi do uwolnienia ze zła. 

 

„Patrz, co za kamienie i jakie budowle” (Mk 13, 1) 

Dlatego teraz Żydzi nie mają ani Jezusa, ani królestwa Bożego, ponieważ ostali się „jak 

chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone” (Iz 1, 8)                   

z powodu występku, jakiego dopuścili się wobec Chrystusa. Tymczasem każdy przyjmujący 

Słowo Boże jest świątynią Boga […], jeśli zgrzeszy, staje się przyczyną swego opuszczenia, 

tak iż Chrystus wychodzi z niego i ten, kto przedtem był świątynią Syna Bożego, potem staje 

się pustym domem i ze wszystkich nauk i budowli dobrego życia nie pozostaje „w nim 

kamień na kamieniu, wszystko zostaje zburzone”. Dlatego przypominając historię 

opuszczenia Jerozolimy, powinniśmy starać się o to, aby Chrystus nie wychodził ze świątyni 

(to jest z nas), aby budowle naszej świątyni ozdobione kamieniami i darami ofiarnymi były 

nienaruszone, aby ci, co ujrzą budowle, które są w nas, z podziwem powtarzali: „Patrz: co 

za kamienie i jakie budowle” (Orygenes, „Komentarz do Ewangelii według św. 

Mateusza” 29, tłum. S. Kalinkowski). 

 

„Nie zostanie tu kamień na kamieniu” (Mk 13, 2) 

Antychryst wtedy przyjdzie, gdy w świątyni żydowskiej według zapowiedzi Zbawiciela 

nie pozostanie kamień na kamieniu. Gdy przez ząb czasu lub przez nową budowlę, czy też z 

jeszcze innego powodu wynikłe zburzenie, wszystkie kamienie – nie myślę o zewnętrznym 

murze, lecz o wnętrzu świątyni, gdzie byli Cherubini – zostaną zburzone, wtedy on przyjdzie 

wśród znaków i rzekomych cudów, wzniesie się ponad bożki i udając wpierw miłość, swą 

dzikość skieruje przede wszystkim ku Bożym świętym (św. Cyryl Jerozolimski, 

„Katechezy” 15, 15, tłum. W. Kania). 



„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13) 

[Koniec = kres] Chrystus, który jest kresem Prawa, nie obala go, ale dopełnia […] , 

gdyż kres to nie uszczuplenie, ale pełnie udoskonalenie. Wszystko bowiem zmierza ku kresu 

nie po to, by przestać istnieć, lecz po to, by trwać w tym, do czego zmierza. Wszystko też 

istnieje ze względu na kres, gdyż skądinąd kres nie odnosi się do czegoś innego, ale będąc 

kresem wszystkiego, sam dla siebie trwa w pełni. A ponieważ nie służy niczemu innemu ani 

jakiemuś czasowi, ani jakiej innej rzeczy poza sobą, wszelka nadzieja oraz oczekiwanie 

zawsze zmierzają do samego kresu. Dlatego też Pan w duchu wiary religijnej zastrzegając 

dla siebie dar cierpliwości do końca, napomina: „Kto wytrwa do końca, ten będzie 

zbawiony” (św. Hilary z Poitiers, „O Trójcy Świętej” 11, 28, tłum. E. Stanula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 – 1997 

Kiedy Jezus mówił o końcu świata, zwracał uwagę słuchaczy nie tyle na ucisk, który ma 

nastąpić, ile na chwalebne objawienie się Syna Człowieczego, który powróci, aby 

zgromadzić wybranych. Kościół potwierdza ten punkt widzenia, ilekroć sprawuje 

Eucharystię: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 

i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 

Jezus nie chciał przestraszyć swoich uczniów ponurymi obrazami dnia sądu. Ostrzegał 

ich raczej, prosząc, aby trwali blisko Niego i w ten sposób byli gotowi na nadejście tego 

dnia. Wiedział, że im bliżej będą Niego, tym bardziej będą pragnęli Jego powrotu w chwale. 

Czasem wyobrażamy sobie historię jako linię obrazującą upływ czasu. Wiemy, jak 

rozwijały się wydarzenia w przeszłości, śledzimy na bieżąco najnowszą historię świata, 

snujemy plany na przyszłość. Często właśnie przyszłość, której nie znamy, najbardziej 

przyciąga nasza uwagę. Pewnych wydarzeń oczekujemy z radością, innych z niepokojem i 

lękiem, a czas oczekiwania często wydaje się nam nie do zniesienia. 

W odróżnieniu od nas Bóg nie jest ograniczony naszym „liniowym” postrzeganiem 

czasu. Jako Stwórca czasu i przestrzeni, ogarnia całą historię jednym spojrzeniem i 

przewiduje koniec, zanim się jeszcze cokolwiek zaczęło. W swej niezmierzonej mądrości 

Bóg od dawna przewidział nasze zbawienie w Chrystusie.  

Dokonanie się planu zbawienia i zaproszenie nas do objęcia dziedzictwa dzieci Bożych 

było tylko kwestią czasu. Pewność, że Bóg nigdy nie przestaje realizować swojego planu, 

powinna napawać nas wielką otuchą. W całym naszym życiu nie było ani jednej chwili, w 

której Bóg nie pamiętałby o nas albo odmienił plan zbawienia względem nas! 

„Ojcze, Ty jesteś Stworzycielem nieba i ziemi, Początkiem wszelkiego życia                  

i Panem czasu. Pokładamy nadzieję w Twoim planie zbawienia.  

Panie Jezu, Ty jesteś Arcykapłanem, który ofiarował swoje życie, abyśmy 

my mogli radować się życiem wiecznym w niebie.  

Duchu Święty, Ty prowadzisz nas do Jezusa, napełniając nas wszystkimi 

dobrymi darami z nieba.  

Boże w Trójcy Jedyny, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli oglądać Twoją 

chwałę.” 

 


