
 

 

Mk 14, 32 - 42 

 

(32) A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów:     

Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.  

(33) Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę.  

(34) I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!  

(35) I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - 

ominęła Go ta godzina.  

(36) I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode 

Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!  

(37) Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej 

godziny nie mogłeś czuwać?  

(38) Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie 

ochoczy, ale ciało słabe.  

(39) Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa.  

(40) Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie 

wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.  

(41) Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! 

Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 

grzeszników.  

(42) Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. 

 

 

 

 

 



Modlitwa i trwoga konania - (Mk  14, 32 - 42) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

 Perykopa o modlitwie Jezusa w ogrodzie Gethsemani jest jednym z najbardziej znanych 

tekstów ewangelicznych. Po zakończeniu wieczerzy Chrystus udaje się wraz z uczniami na 

modlitwę. Jest to już trzeci raz w tej ewangelii, kiedy podąża, by się modlić (zob. Mk 1, 35; 

6, 46).  

  Tym razem jest jednak trochę inaczej. Poprzednio opisywane przez ewangelistę Marka 

sytuacje rozgrywały się w miejscu pustynnym lub na górze, a więc w oddaleniu od innych 

osób, co sprawiało, że ten czas miał bardzo wyraźny charakter osobistego spotkania Jezusa              

z Ojcem. Był to czas, w którym nikt Mu nie towarzyszył.  

  W Gethsemani jest inaczej. Razem z Jezusem są uczniowie, wręcz są wybrani i 

poproszeni o aktywny udział w tym wydarzeniu, ale jednocześnie, podobnie jak w 

poprzednich sytuacjach, Zbawiciel oddala się od nich, aby być sam na sam z Ojcem. 

 Grono towarzyszących Jezusowi uczniów zostało przez Niego podzielone. Trzej z nich, 

Piotr, Jakub i Jan, mają być bliżej swojego Nauczyciela w czasie Jego modlitwy.  

   Wybór tych uczniów nie jest przypadkowy. Już po raz trzeci towarzyszą Mu w jakimś 

ważnym wydarzeniu. Najpierw było to wskrzeszenie córki Jaira (zob. Mk 5, 37), potem 

przemienienie (zob. Mk 5, 37), a teraz mają razem z Nim czuwać. Poprzednio byli 

świadkami potęgi i wielkość Jezusa, tym razem mają Mu towarzyszyć w przeżywaniu 

najbardziej dramatycznych chwil.  

   Jednak warto zauważyć, że w czasie modlitwy w Gethsemani Jezus nie tylko cierpi, ale 

również odnosi zwycięstwo i objawia swoją wielkość, rezygnując ze swojej woli i poddając 

się woli Ojca.  

 W kontekście pojawiających się w tej perykopie „trójek” należy zwrócić uwagę na fakt, 

że Jezus trzykrotnie oddaje się modlitwie i także trzykrotnie Jego uczniowie nie potrafią 

wytrwać, czuwając.  

W tekście pojawiają się również trzy różne określenia dla opisania stanu Jezusa w czasie 

modlitwy: „począł drżeć”, „odczuwać trwogę” oraz „smutna jest moja dusza”, w 

których można odczytywać odniesienie do trzech sfer w człowieku: fizycznej, psychicznej i 

duchowej. To wielokrotne pojawienie się potrójnych „elementów” ma podkreślić wagę tego 

wydarzenia, które zostało opisane przez ewangelistę. 

 Modlitwa Jezusa ma bardzo osobisty charakter, jest wręcz poufała, o czym świadczy 

użycie słowa „Abba” w odniesieniu do Boga Ojca.  



  Craig S. Keener zwraca uwagę, że to słowo było zwykle pierwszym, którego uczyło się 

dziecko. Ale bywało też stosowane przez dorosłych względem swoich ojców, jak również 

przez uczniów w stosunku do swoich nauczycieli. Zawsze jednak wyrażało wielką 

intymność relacji panujących między tymi osobami
1
. 

 W czasie swojej modlitwy Jezus pada na ziemię, co jest wyrazem 

maksymalnego uniżenia przed Bogiem.  

    Na kartach Starego Testamentu tego typu postawa pojawiała się zazwyczaj w kontekście 

teofanii (zob. Rdz 17, 1-3; Kpł 9, 24; Ez 1, 28) lub angelofanii (zob. Tb 12, 14-15). Była to 

reakcja na doświadczenie majestatu objawiającej się istoty, przejawiał się w niej szacunek               

i lęk, a często także poznanie własnej małości.  

   W kontekście modlitwy Jezusa na pewno można mówić o spotkaniu z majestatem Boga             

i szacunku wobec Niego, ale nie będzie w postawie Zbawiciela lęku przed Ojcem.  

Natomiast pojawi się on w innym wymiarze, będzie to forma lęku przed wydarzeniami, które 

mają nadejść, płynąca z ludzkiej natury Chrystusa. 

 Jezus w swojej modlitwie prosi Ojca o odsunięcie od Niego kielicha, który ma wypić.  

W nauczaniu proroków Starego Testamentu kielich wypełniony winem był ukazywany 

zazwyczaj jako naczynie Bożego gniewu (zob. Iż 51, 17.22; Jr 25, 15.17.28)
2
. Wypicie jego 

zawartości miało prowadzić do przeżywania mąk, do zniszczenia.  

   W przypadku Jezusa kielich Bożego gniewu, który ma podjąć, nie jest konsekwencją Jego 

czynów, jak to było w starotestamentalnych zapowiedziach, ale aktem ekspiacyjnym za 

grzechy ludzi. Zresztą obrazu kielicha jako źródła cierpień użył sam Jezus już wcześniej                 

w czasie rozmowy z synami Zebedeusza sprowokowanej przez prośbę ich matki o pierwsze 

miejsca w królestwie Bożym dla nich (zob. Mk 10, 38-39).  

Jednak w tym miejscu ten symbol nabiera także nowego znaczenia w kontekście ostatniej 

wieczerzy, która dopiero co się zakończyła. Wtedy Jezus podając kielich swoim uczniom, 

powiedział: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14, 24). 

W ten sposób charakter ekspiacyjny cierpienia Jezusa zostaje jeszcze mocniej podkreślony, a 

ponadto zostaje poszerzony o element przymierza, czyli szczególnej relacji, która zostanie 

zawiązana pomiędzy Jezusem a ludźmi poprzez śmierć na krzyżu. 

 Prośba Jezusa o oddalenie od Niego kielicha, który ma wypić, ujawnia ludzki wymiar 

osoby Zbawiciela, ale jednocześnie jest to imponujący obraz ukazujący Go jako świadomego 

okrucieństwa wszystkich mających nastąpić wydarzeń.  

Żaden  ich aspekt (aresztowanie, przesłuchanie, wyszydzenie, ukrzyżowanie) nie będzie dla 

Jezusa zaskoczeniem. 

                                                           
1
 C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, s. 115. 

2
 Ten obraz w Nowym Testamencie wykorzystuje również autor Apokalipsy (zob. Ap 14, 10; 16, 19; 17, 4). 



    Chrystus w swojej modlitwie wyraźnie wskazuje na Bożą wszechmoc: „Abba, Ojcze, 

dla Ciebie wszystko jest możliwe” (Mk 14, 36).  

     Te słowa potwierdzają, że to, co się dokona, jest zgodne z zamysłem Boga, z Jego 

planami. W tym kontekście kluczowym stwierdzeniem, w którym zwarta jest rezygnacja z 

pełnienia własnej woli oraz pełne posłuszeństwo wobec woli Ojca, są słowa Jezusa:               

„Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie” (Mk 14, 36).  

   Powtórzona trzykrotnie zgoda Jezusa na przyjęcie kielicha jest nie tylko wyraźnym 

potwierdzeniem zgody na pełnienie woli Ojca, ale również źródłem siły w dalszych 

wydarzeniach. Otwarcie na Boże prowadzenie da moc Jezusowi, której z kolei zabraknie 

uczniom, ponieważ spali, zamiast czuwać i modlić się.  

 Uczniowie, którzy mieli być wsparciem dla swojego Nauczyciela w przeżywanych przez 

Niego trudnych chwilach, zawodzą. Dotyczy to zwłaszcza tej wybranej trójki, która powinna 

się bardziej zmobilizować niż pozostali.  

   Modlitwa Jezusa zbliżyła Go do Ojca, do podjęcia Jego woli, ale jednocześnie oddaliła 

Go od uczniów, którzy zamiast towarzyszyć swojemu Mistrzowi, spali. Sen apostołów jest 

oznaką zupełnego opuszczenia, które stopniowo będzie się nasilało w zastępujących później 

wydarzeniach. 

 W kontekście wezwania do czuwania, jakie Jezus skierował do uczniów, warto zwrócić 

uwagę na fakt, że jedynym napomnianym z imienia jest Piotr; co wskazuje na jego pozycję 

wśród apostołów, ale również na oczekiwania Jezusa względem niego.  

   Wyrzut skierowany do Piotra: „Jednej godziny nie mogłeś czuwać?” (14, 37) stoi                       

w wyraźnej łączności z mocną deklaracją, którą ten wcześniej złożył podczas drogi                       

w Wieczerniku do Gethsemani: „Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja”                      

(Mk 14, 39). Craig A. Evans w tym potrójnym zaśnięciu Piotra widzi, w pewnym sensie, 

zapowiedź jego potrójnego zaparcia się Mistrza
3
. 

 Trzecie przyjście Jezusa do śpiących uczniów różni się od pozostałych. Dotychczas 

Zbawiciel przychodząc do nich, czynił im wyrzuty i zachęcał do dalszej czujności. Tym 

razem w postawie Jezus widać ogromną determinację.  

Modlitwa przynosiła bardzo konkretny owoc. Chrystus wie, co Go czeka, i podejmuje 

inicjatywę, o czym świadczą słowa skierowane do uczniów: „Wstańcie, chodźmy”                   

(Mk 14, 42).  

To nie Judasz, Jego zdrajca, odnajduje Go w ogrodzie, ale to Jezus wychodzi naprzeciw 

grożącemu Mu niebezpieczeństwu. I co istotne, to nie uczniowie, którzy mieli czuwać, ale 

Jezus oznajmił nadejście zdrajcy.  

                                                           
3
 C. A. Evans, Mark 8:27 – 16:20, Nashville 2001, s. 418. 



Czujność i gotowość Jezusa jest wyraźnym owocem modlitwy kierowanej do Ojca. 

Hugolin Langkammer skomentował to następująco: „Teraz już kroczy pełen majestatu 

naprzeciw swoim oprawcom”
4
. 

 Jezus oznajmił swoim uczniom, że nadeszła Jego godzina. W słowach Zbawiciela 

pojawiła się idea czasu określana w języku greckim słowem kairos, pod którą należy 

rozumieć nadejście jakichś kluczowych, ważnych wydarzeń
5
.  

 „Godziną Jezusa” jest misterium zbawcze, które właśnie się rozpoczyna.  

  Chrystus przez pełnienie woli Ojca rozpoczyna zbawić świat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań – Warszawa 

1977, s. 329. 
5
W języku greckim pojawia się również inne określenie na czas, czyli Chronos, które odnosi się do rzeczywistości 

opisywanej przez konkretny rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę. 



 

1. Jezus modlił się: „Nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie” (Mk 14, 36). 

Maryja na zwiastowanie anioła odpowiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech 

mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). A św. Paweł zapisał w Liście do 

Galatów: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).  
 

Umiejętność wprowadzania w życie pragnień, które pojawiają się w sercu, jest 

cennym darem. Niestety w wielu przypadkach kończy się jedynie na pragnieniach, 

stąd powiedzenie: „dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”.                                

Same postanowienia nie wystarczą – potrzebne są konkretne czyny. 

 

2. Jezus pouczał śpiących apostołów: „Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” 

(Mk 14, 39). Napięcie pomiędzy dobrymi pragnieniami, które rodzą się w sercu, a 

wprowadzaniem ich w życie było obecne także w życiu św. Pawła (zob. Rz 7, 14-

25). Jak pokazuje historia jego życia, potrafił je przezwyciężać i dzięki temu 

dokonał wielu dobrych dzieł. Wielu świętych doświadczyło również podobnego 

wezwania do rezygnacji z własnych planów i poddania się woli Bożej. Dzięki 

otwarciu się na Boże prowadzenie dokonywali wielkich czynów, pozostawiając 

przykład kolejnym pokoleniom. 

 

3. Zbawiciel wyrzuca Piotrowi: „Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie                     

i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mk 14, 37). Komentując te słowa, 

Orygenes napisał: „Musimy się więc modlić, nie abyśmy uniknęli pokusy, bo to 

niemożliwe, lecz byśmy jej nie ulegli, jak ci, którzy są przez nią owładnięci                          

i zwyciężeni” 6. Przed pokusami nie da się uciec, ale z Bożą pomocą można je 

przezwyciężyć, potrzeba jednak postawy czujności i wytrwałej modlitwy. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Orygenes, O modlitwie, 29,11, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, oprac. 

H. Pietras, Kraków 1993, s. 218. 



 „Począł drżeć i odczuwać trwogę” (Mk 14, 33) 

Chrystus mógł lękać się śmierci, co zresztą sam wyznaje, stwierdzając: „Smutna jest 

dusza moja aż do śmierci”, i poniósł śmierć w ludzkiej opinii najhaniebniejszą, chociaż 

po trzech dniach zmartwychwstał. Gdy zatem dostrzegamy w Chrystusie pewne cechy 

ludzkie do tego stopnia, że nie różnią się one niczym od niedoskonałości wspólnej 

wszystkim śmiertelnikom, a z drugiej strony widzimy w Nim pewne właściwości 

boskie, które przysługują jedynie pierwotnemu i niewysłowionemu Bóstwu, wówczas 

rozum ludzki ogarnia takie zaskoczenie i zdziwienie, iż człowiek nie wie, gdzie ma się 

zwrócić, czego ma się trzymać i dokąd skierować (Orygenes, „O zasadach” 2,6,2, 

tłum. S. Kalinkowski). 

 

„Smutna jest dusza moja aż do śmierci” (Mk 14, 34) 

Kto jest smutny, ma zdolność odczuwania. Nieczuła dusza nie potrafi odczuwać, 

nieczuła dusza nie czuje bólu. Gdzie bowiem jest ból i smutek, tam jest czucie.                    

Jeśli więc odczuwał smutek, jeśli czuł ból, miał też i czucie. Ból jest bowiem odczuciem. 

Jeśli więc chcieliby nam powiedzieć: „Twierdzimy, że On nie odczuwał, aby się nie 

wydawało, że popełnił grzech”, zapytamy: Miał ciało tak jak my czy nie miał? Jeśli 

powiedzą „Miał”, powiemy im: Zatem miał także odczucia, jakie ma nasze ciało […]. 

Jeśli zaś powiedzą, że nie miał odczuć ani pragnień ciała, to powiemy, że nie miał też 

ciała. Powiedzmy im: Miał prawdziwe ciało, tak jak my. Ale nie miał grzechu 

cielesnego; tak samo miał prawdziwą duszę, ale nie miał grzechu duszy. Wyznajmy 

zatem, że miał prawdziwe ciało i prawdziwą duszę. Jeśli Pan nie przyjął całej ludzkiej 

natury, to nie zbawił człowieka […]. Pan przyjął i ciało, i duszę, aby zbawić jedno                        

i drugie, aby zbawić całego człowieka, tak jak go stworzył (św. Hieronim, „Homilie                  

o Księdze Psalmów” 35, 31, tłum. S. Kalinkowski). 

 

„Ojcze, dla Cienie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich oda Mnie” (Mk 14, 36) 

Choć dla Ojca wszystko jest możliwe […], dla człowieka jest rzeczą niemożliwą nie dać 

się zwyciężyć strachowi przed męczarnią, jak niepodobną jest rzeczą poznać siły wiary 

inaczej jak przez próbę. Stąd jako człowiek pragnie dla ludzi, żeby kielich ominął ich, a 

jednocześnie jako Bóg z Boga podporządkowuje własną wolę woli ojcowskiej                     

(św. Hilary z Poitiers, „O Trójcy Świętej” 10, 38, tłum. E. Stanula). 

 



„Czuwajcie więc i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mk 14, 38) 

Czuwaj więc i módl się, abyś nie uległ pokusie. Sama modlitwa napomina cię, że 

potrzebujesz pomocy Pana twego, byś nie pokładał nadziei dobrego życia w sobie 

samym. Proś natomiast nie o to, byś otrzymał bogactwa i zaszczyty w obecnym życiu, 

bądź też inne rzeczy ludzkiej próżności, ale byś nie uległ pokusie. Gdyby człowiek mógł 

to osiągnąć wysiłkiem własnej woli, nie potrzebowałby się o to modlić. Gdyby sama 

wola wystarczyła, byśmy nie ulegli pokusie, nie modlilibyśmy się o to. Jednak jeśli nie 

mielibyśmy takiej woli, to nie moglibyśmy się modlić. Potrzeba zatem, abyśmy chcieli, 

a módlmy się, abyśmy byli zdolni do tego, co za łaską Bożą poznamy, że jest słuszne 

(św. Augustyn, „Listy” 218, 3, tłum. A. Żurek). 


