
 

Mk 14, 53 - 65 

 

(53) A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy 

arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie.  

(54) Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. 

Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu.  

(55) Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw 

Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli.  

(56) Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie 

były zgodne.  

(57) A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu:  

(58) Myśmy słyszeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w 

ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony.  

(59) Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne.  

(60) Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie 

odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?  

(61) Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: 

Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?  

(62) Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, 

siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego                          

z obłokami niebieskimi.  

(63) Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze 

potrzeba świadków?  

(64) Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że 

winien jest śmierci.  

(65) I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: 

Prorokuj! Także słudzy bili Go pięściami po twarzy. 

 



 

Przed Sanhedrynem - (Mk  14, 53 - 65) 

Ks. dr Maciej Basiuk, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

 Jezus został pojmany i odprowadzony do domu najwyższego kapłana.  

Tradycja lokuje ten dom na wzgórzu znajdującym się w pobliżu świątyni jerozolimskiej, 

jednak, co bardzo istotne, leżał on poza murami miejskimi, dlatego można było z niego 

wysłać oddział, który miał pojmać Jezusa, a następnie tam Go przyprowadzić.  

Bramy miejskie były zamykane na noc i tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach były 

otwierane przed świtem. Z tego wynika również, że wszyscy członkowie starszyzny również 

musieli opuścić ten teren miasta (jeżeli tam znajdowały się ich domy) i zgromadzić się                     

w domu Kajfasza. To pokazuje, że byli przeświadczeni o powodzeniu misji pojmania Jezusa. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad tym, kim byli przeciwnicy Zbawiciela. 

Ewangelista Marek określa ich na dwa sposoby. 

 W  wersecie 53  wymienia przedstawicieli trzech grup: arcykapłanów, starszych                 

i uczonych w Piśmie.  

 Natomiast  w  wersecie 55 piszę o postępowaniu arcykapłanów i sanhedrynu. 

 Te dwa określenia są paralelne, choć nie zawsze muszą być wymienne, ponieważ 

Sanhedryn składał się z 71 członków, co wyraźnie wskazuje, że nie wszyscy członkowie 

wymienionych wcześniej grup wchodzili w jego skład. 

 Natomiast może dziwić wymienienie obok siebie arcykapłanów i Sanhedrynu  w wersecie 

55. 

 Jawią się dwa sposoby wytłumaczenia tej sytuacji. Po pierwsze może to oznaczać, że                 

w grupie osób odbywających sąd nad Jezusem byli również arcykapłani niewchodzący                      

w skład Sanhedrynu. Innym tłumaczeniem  może być emfaza -  podkreślenie, że to 

arcykapłani byli prowodyrami całego wydarzenia. 

 Po opisie przyprowadzenia Jezusa do domu arcykapłana ewangelista Marek umieszcza 

krótką informację o Piotrze, który w pewnej odległości szedł za swoim Mistrzem, aż do 

miejsce Jego uwięzienia.  

Mimo wszystko wykazał się ogromną odwagą, wchodząc na dziedziniec prywatnego 

domu. Być może skorzystał z zamieszania, jakie tam panowało. Gdyby to był zwyczajny 

dzień i na dziedzińcu domu arcykapłana była jedynie obecna jego służba, od razu został 

zatrzymany jako osoba nie należąca do domowników, a na dodatek jako Galilejczyk. 



Natomiast dzięki zapełnieniu dziedzińca przez osoby, które tam na co dzień nie przebywały, 

mógł mieć nadzieję, że nie zostanie odkryty. 

 Informacje o Piotrze, który pojawił się na dziedzińcu domu arcykapłana, mogłaby 

sugerować, że jednak ktoś pozostał z Jezusem, że nie wszyscy go opuścili.   

Niestety, jest ona jedynie wprowadzeniem do dramatu apostoła, który zostanie opisane 

później, gdy zgodnie z zapowiedzią trzykrotnie wyprze się swojego Nauczyciela. Na razie 

wydaje się Mu wiernie, chodź lękliwe, towarzyszyć. 

 Natomiast w tym samym czasie starszyzna żydowska usilnie szuka jakiegoś dowodu winy 

Jezusa. Ich brak przygotowania może dziwić, ale przecież wszystko działo się bardzo szybko. 

 Od decyzji o konieczności pojmania Jezusa (Mk 14,1-2) do okazji, która się nadarzyła 

dzięki zdradzie Judasza (Mk 14,10-11), nie upłynęło wiele czasu.  

Musieli więc zadowolić się świadectwem osób, które zgodziły się zeznawać, a nie było 

między nimi dwóch świadczących w identyczny sposób przeciw Zbawicielowi. 

 W tej kwestii prawo żydowskie było bardzo jednoznaczne: "Nie przyjmie się zeznania 

jednego świadka przeciw nikomu, w żadnym przestępstwie i w żadnej zbrodni, lecz 

każda popełniona zbrodnia musi być potwierdzona zeznaniem dwóch lub trzech 

świadków" (Pwt 19,15). 

 Co więcej, Prawo wyraźnie wskazywało, że krzywoprzysięzca powinien ponieść śmierć 

(Pwt 19,16-19). Oczywiście w tych czasach Żydzi nie mogli nikogo skazać na śmierć bez 

zgody Rzymian, ale przynajmniej powinna pojawić się jakaś forma skarcenia czy upomnienia 

fałszywych oskarżycieli. 

 Podczas sądu nad Jezusem zastosowano procedurę, która zasadniczo nie przewidywała 

obrony ze strony oskarżonego. Szukamy jedynie dwóch jednakowych oskarżeń. 

 W późniejszym czasie doszło do zmiany tej procedury z korzyścią dla oskarżonego, który 

mógł przedstawić swoje argumenty świadczące o niewinności.  

Z kolei Craig S. Kenner, podając różne argumenty, wskazuje na całkowitą nielegalność 

tego sądu. Tyle że, jak sam zaznacza, jego obserwacje bazują na późniejszych tekstach 

rabinackich, w których można znaleźć pewne wskazówki na temat zwyczajów panujących w 

przeszłości. 

 Pojawiająca się podczas sądu nad Jezusem informacja o osobach, które składały fałszywe 

świadectwo, wskazuje na próby "ustawienia" procesu, ale też świadczy o wyjątkowej perfidii 

oskarżycieli, którzy do osiągnięcia swojego celu wyraźnie przekraczają nakaz zawarty w 

dekalogu (Wj 20,16). 

 

 



 Natomiast na postępujących w ten sposób sędziów rzuca bardzo złe światło, ponieważ                 

w nauczaniu proroków starotestamentalnych kwestia uczciwości w sprawowaniu rządów była 

bardzo mocno akcentowana (Iz 11,3; Ez 44,24; Za 7,9-10),  a przejawy niesprawiedliwości                     

w sądzeniu wyraźnie piętnowane (Mi 3,11; 7,2-3). 

 Ewangelista Marek przytacza jedną z kwestii, która była przedmiotem oskarżeń 

kierowanych przeciwko Jezusowi. Zostaje zaakcentowany problem zburzenia świątyni.              

Było to bardzo poważne oskarżenie, ponieważ już wcześniej w historii Izraela wszelkie 

mowy przeciwko świątyni czy przeciwko władzy królewskiej były traktowane jako 

wykroczenia karane śmiercią. 

 W Księdze Jeremiasza mamy tego bardzo wyraźne świadectwo.  Gdy prorok zakończył 

swoją mowę, w której w imieniu Boga zapowiedział zniszczenie świątyni jaką karę za 

niewierność narodu, został pochwycony przez swoich słuchaczy i zawyrokowano: "Musisz 

umrzeć!  Dlaczego  prorokowałeś  w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Szilo,  

a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe?” (Jr 26,8-9). 

 Ten wyrok otrzymali również osądzający go kapłani: "Człowiek ten zasługuje na wyrok 

śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy"                

(Jr 26,11). Jeremiasza ocalił dopiero werdykt przywódców, wśród których miał osoby sobie 

życzliwe, a brzmiący następująco: "Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, wiesz 

przemawiał do nas w imię Pana, Boga  naszego” (Jr 26,16). 

 Natomiast zupełnie inny los spotkał proroka Uriasza działającego w tym samym czasie,  o 

którym napisano,  że "Prorokował on przeciw temu miastu i przeciw tej ziemi zupełnie 

zgodnie ze słowami Jeremiasza" (Jr 26,20). Pomimo ucieczki do Egiptu został schwytany, 

doprowadzony do Jerozolimy i na rozkaz króla Jojakima ścięty mieczem (Jr 26,21-23). 

 Widać zatem,  jak ciężkie oskarżenia starano się wyciągnąć przeciw Jezusowi.  Jednak 

pomimo wielu wysiłków nie udało się oskarżycielom znaleźć dwóch identycznych oskarżeń. 

W tej sytuacji najwyższy kapłan okazuje zdziwienie milczeniem Jezusa, chcąc Go 

sprowokować do jakiejś wypowiedzi, która mogłaby podsunąć jakąś nową podstawę do 

wysunięcia kolejnego oskarżenia.  

Zbawiciel pozostaje jednak nieporuszony, co sprawia, że arcykapłan zadaje mu bardzo 

konkretne pytanie: "Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?" (Mk 14,61). 

Arcykapłan, nie chcąc wymawiać imienia Bożego,  używa formuły "Syn 

Błogosławionego”. 

 Zawarta w tym pytaniu idea mesjasza, który jest synem Bożym, nie była obca Żydom w 

tamtych czasach.  W tekstach wspólnoty z Qumran również się ona pojawia.  

 

 



Jezus nie tylko udziela twierdzącej odpowiedzi, ale rozbudowuje ją o odwołanie się do 

szczególnego obrazu, który pojawia się w nauczaniu proroka Daniela: "Patrzyłem                        

w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. 

Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu 

panowanie, chwałę  i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. 

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie 

ulegnie zagładzie” (Dn 7,13-14). 

 Odpowiedź Jezusa ukazuje, że jest nie tylko mesjaszem w ludzkim rozumieniu, ale 

również władcą w wymiarze kosmicznym i eschatologicznym. 

 Na podstawie udzielonej odpowiedzi Jezus zostaje oskarżony o bluźnierstwo, choć trudno 

wskazać, na czym miałoby ono faktycznie polegać.  Wydaje się, że słowa Zbawiciela 

stanowiły jedynie pretekst do wykonania dramatycznego gestu rozdarcia szat przez 

arcykapłana, to miało stanowić dowód bluźnierczego charakteru usłyszanej przez wszystkich 

wypowiedzi Chrystusa. 

 W tym przypadku zostaje rozwiązany problem dwóch świadków, ponieważ zebrani 

zgodnie mogą zaświadczyć o słowach, które wypowiedział oskarżony. 

 Ostatnim aktem było wydanie wyroku, czego arcykapłan nie mógł uczynić samodzielnie. 

Potrzebne było głosowanie wszystkich członków Sanhedrynu, które wyglądało w ten sposób, 

że począwszy od najmłodszego każdy wypowiadał swoje zdanie, a arcykapłan zabrał głos 

jako ostatni, niejako podsumowując usłyszane wcześniej stanowiska. 

 Zgodnie z przepisami Prawa bluźnierstwo podlegało karze śmierci i taki zostaje wydany 

wyrok. Jednocześnie odpowiedź Jezusa ułatwiła oskarżycielom sformułowanie zarzutów 

przed Piłatem. 

 W przywołanym przez Zbawiciela obrazie z Księgi Daniela wyraźnie jest mowa                          

o panowaniu Mesjasza i o Jego królestwie, co będzie podstawą do oskarżenia o to, że nazywa 

siebie  "Królem żydowskim" (Mk 15,2). 

 Przeciwnicy Jezusa zaakcentują wyraźnie wymiar polityczny Jego misji, który był 

zrozumiały dla urzędnika rzymskiego i powinien wzbudzić w nim niepokój oraz chęć 

usunięcia rebelianta. 

 Całość perykopy kończy się opisem wyszydzenia Jezusa.  Nie zostaje dokładnie 

sprecyzowane, kto dopuszczał się tych czynów -  pojawia się w tym miejscu enigmatyczne 

określenie "niektórzy", jednak kolejne sformułowanie "także słudzy" sugeruje,  że w tym 

pierwszym wypadku należy myśleć o członkach starszyzny żydowskiej.  

Trzeba podkreślić, że ich zachowanie stało w zupełnej sprzeczności z Prawem, które 

dopuszczało jedynie publiczną chłostę, ale nie takie postępowanie.  

 



 

1. Jan Paweł II, komentując postawę Jezusa podczas sądu nad Nim, powiedział 

następujące słowa: "W ten sposób bierze na siebie sprawę człowieka, aby ją 

doprowadzić do końca. Człowiek bowiem jest obrazem i podobieństwem Boga.           

Ten obraz i podobieństwo zostaje doprowadzone do szczytu, gdy człowiekiem staje się 

Syn Boży, samo Przedwieczne Słowo. Równocześnie człowiek jest stworzeniem.                

Nie może zapomnieć o tym, że jest stworzeniem Boga. Jako stworzenie jest sługą 

swego Stwórcy. Jedno i drugie określa od podstaw sam byt człowieka, jego miejsce we 

wszechświecie.  

       Być człowiekiem - to znaczy zachować właściwą proporcję stworzenia i obrazu 

Boga. Zachować równowagę. Człowiek utracił tę równowagę. Pozwolił ją sobie 

odebrać. Świadomie i dobrowolnie poszedł za głosem kusiciela, który mówił obojgu, 

kobiecie i mężczyźnie: będziecie jako bogowie, znający dobro i zło (por. Rdz 3,5). 

Człowiek odrzucił wówczas wolę Boga, zniszczył proporcję między obrazem Boga                   

a stworzeniem Boga". 

 

2. Arcykapłan manipuluje wypowiedzią Jezusa, aby osiągnąć zamierzony cel.                       

Takie sytuacje mają wciąż miejsce - zwłaszcza w mediach, które w ramach tzw. 

newsów wyrywają wypowiedziane zdania z kontekstu. Dlatego warto zawsze szukać 

źródła usłyszanej wypowiedzi i samodzielnie ocenić jej przesłanie.  

     Wśród sędziów Jezusa zabrakło takich osób, a może bały się wypowiedzieć swoje 

zdanie w opozycji do arcykapłana? Samodzielność w myśleniu i poglądach może 

kosztować, ale to właśnie ona pozwala prawdziwie przeżywać własne życie. 

 

 

"Arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go 

zgładzić" (Mk 14, 55). 

 

Do jakich oszczerstw nie posunęliby się ci,  którzy przez fałszywe świadectwa oczernili 

nawet Chrystusa? Do jakich oszczerstw nie posunęliby się ludzie kłamiący także odnośnie 

prawd Bożych? [...] Kogóż nie zaatakowaliby [swymi oskarżeniami], kogóż nie uznaliby 

również za winnego, aby zobaczyć w łańcuchach niezliczone oddziały chrześcijańskiego 

ludu, aby widzieć karki wiernego ludu [zakute w jarzmo] niewoli, aby słudzy Boży byli 

wrzucani do ciemnych lochów, aby byli ścinani toporami, paleni żywcem, skazywani na  

przymusową pracę w kopalniach, aby ich męka nieprędko się skończyła (św. Ambroży, 

"Listy" 74,19, tłum. P. Nowak). 

 

 

 

 



 

"Myśmy słyszeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek [...]                                                 

i w ciągu trzech dni zbuduję inny" (Mk 14, 58) 

 

     Przy końcu Ewangelii według Mateusza i Marka na temat fałszywych świadków 

oskarżających Pana naszego Jezusa Chrystusa, niezrozumienie wiąże się ze zdaniem: 

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". On jednak "mówił o 

świątyni ciała swojego", oni natomiast [byli] przekonani, że chodzi o świątynię 

zbudowaną z kamieni (Orygenes, "Komentarz do Ewangelii według Jana" 10, 37, tłum. 

S. Kalinkowski) 

 

 

 

"Przybytek [...] nie ręką ludzką uczyniony" (Mk 14,58) 

 

Przybytek symbolizuje Chrystusa, Moc Bożą i Mądrość Bożą. Jego natura nie została 

uczyniona ręką ludzką, jednak przyjął stworzoną egzystencję, skoro przybytek miał być 

zbudowany pośród nas. Przybytek ten jest zatem w jakiejś mierze i stworzony,                             

i niestworzony: niestworzony w swym pierwotnym istnieniu, stworzony, gdy przybrał 

istnienie materialne (św. Grzegorz z Nyssy, "Życie Mojżesza" 2,174, tłum. M. 

Przyszychowska). 
 

 

 

 

"Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?" (Mk 14,60) 

 

     "Milczałem od długiego czasu [...], teraz zakrzyknę" (Iz 42,14).  
 

Któż to jest, który mówi, że przedtem milczał, i że nie zawsze będzie milczeć?  
 

Oczywiście Ten, który był prowadzony jak owca na zabicie i jak baranek wobec 

strzygących go bez głosu sam nie otworzył ust.  

Oczywiście, że Ten, który nie krzyczał, ani którego głosu nie słyszano na ulicach. 

Oczywiście, że Ten, który nie był oporny ani nie sprzeciwiał się, gdy grzbiet swój 

poddał pod bicze, a policzki pod uderzenia, twarzy zaś nie odwracał od plugawych 

plwocin.  

Oczywiście, że Ten, który oskarżany przez kapłanów i starszych nic nie odpowiedział 

(św. Cyprian, "O pożytku cierpliwości" 23, tłum. J. Czuj). 
 

 

 



 

"On milczał i nic nie odpowiedział" (Mk 14,61) 

 

Niedaremnie proroctwo przepowiadało o Nim: "Jak owca przed strzygącym był 

bez głosu, tak nie otworzył ust swoich". Było to wtedy oczywiście, gdy pytającym nic 

nie odpowiedział, jednakże przez to, na co odpowiedzieć nie chciał, był podobny do 

baranka, aby w swym milczeniu nie był uważany za winowajcę, lecz za niewinnego [...]. 

Nie dlatego, jakoby wykazano Mu winę, lecz jako łagodny, ofiarowany za cudze grzechy 

(św. Augustyn, "Homilie na Ewangelię św. Jana" 116,4, tłum. W. Szołdrski, W. Kania). 
 

 

 

"Zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: <Prorokuj>" (Mk 14,65) 

 

Chrystus, Syn Boży nie przyszedł po to [...], aby bić, lecz aby Jego pobito, nie 

spoliczkował nikogo, lecz Jego spoliczkowano, nie ukrzyżował, lecz został ukrzyżowany 

[...], został ubiczowany za nas, abyśmy chłostani nie cierpieli. Ilekroć nas biją, 

nadstawiajmy policzek, nadstawiajmy grzbiet, naśladujmy Chrystusa. Kto jest chłostany 

naśladuje Chrystusa; kto chłoszcze, naśladuje antychrysta. Po cóż mówię to wszystko? 

Abyśmy uwielbiali imię Chrystusa przez to, co w obecnym wieku dla Niego znosimy 

(Orygenes - Hieronim, "Homilie o Księdze Psalmów" 2,12, tłum, S. Kalinkowski). 
 

 

 


