
Mk 15, 1 - 5 

 

(1) Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała 

Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go 

Piłatowi.  

 

 

(2) Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim?  

Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. 

(3) Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy.  

(4) Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają.  

(5) Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. 

 

 

 



Jezus przed Piłatem - (Mk  154, 1 - 5) 

Ks. dr Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

 

Klemens Stock SJ napisał, że w męce Jezusa, której cała Ewangelia jest 

podporządkowana, można zauważyć trzy stałe i zasadnicze cechy: 

1. Nigdzie w całej Ewangelii godność Jezusa nie jest tak mocno wyeksponowana, 

jak właśnie w opisach męki. Ale też w żadnej części Ewangelii nie jest tak mocno 

podważana - jak w nich; 

2. W męce Jezus posłusznie przyjmuje wolę Ojca - objawia w ten sposób również 

swoje Boże synostwo; 

3. W męce Jezus doprowadza do końca to, co przyrzekł nam, ludziom. To w sposób 

szczególny tu objawia się Jego miłość, posłuszeństwo Ojcu i ofiara składana                    

z samego siebie. 

Fakt procesu Jezusa przed Piłatem znajduje swoje uzasadnienie w tradycji.                        

Bardzo wcześnie związano go z ukrzyżowaniem Jezusa, czyli centralnym wydarzeniem                  

w Jego życiu. Starano się w ten sposób wyjaśnić, jak doszło do skazania Go na śmierć. 

W opisie przebiegu procesu nie brakuje też nauki o Jego królewskiej godności                      

(Mk 15,2.9.12), co może sugerować, że jest to rozwinięcie myśli, która wpierw znalazła 

swój wyraz w napisie na tabliczce nad głową Skazańca. 

 

Mk 15,1. 

 

Scena przed Piłatem została umiejętnie połączona z poprzednią sceną (zaparcia się 

Piotra), co możemy uznać za przejaw kunsztu autora. Jest to powiązanie czasowe. 

Wzmianka o drugim pianiu koguta (Mk 14,72) znajduje tutaj ekwiwalent w napomknieniu, 

że odbywało się to "wczesnym rankiem". 

Scena rozpoczyna się od opisu posiedzenia Wysokiej Rady. Cały Sanhedryn powziął 

uchwałę o związaniu Jezusa i przekazaniu Go rzymskiemu prokuratorowi. Użyty przez 

Marka zwrot ("uczyniwszy naradę") może wskazywać, że wczesnym rankiem rozpoczęło 

się posiedzenie Wysokiej Rady.  

Takie postawienie sprawy prowokowałoby jednak do dyskusji, czy nie było tak, iż 

Sanhedryn odbył dwa posiedzenia, choć według Łk 22,66 odbyło się tylko jedno, i to rano. 



(...) Tak więc trzeba przyjąć, że odbyło się jedno posiedzenie Wysokiej Rady, które 

trwało całą noc i które skończyło się nad ranem podjęciem decyzji o przekazaniu Jezusa 

władzom rzymskim. Z opisu wynika, że ewangeliście chodziło o podkreślenie roli, jaką 

odegrały żydowskie władze religijne - a także politycznie za wszystko odpowiedzialni 

arcykapłani - w osądzeniu Jezusa. 

Z wydaniem wyroku łączyło się również związanie Jezusa, które miało na celu nie tylko 

zabezpieczenie się przed ucieczką więźnia bądź próbą odbicia Go przez Jego zwolenników, 

ale także uświadomienie Piłatowi, że ma do czynienia z groźnym przestępcą (powstańcem). 

Zwrot "wydali [Go]" ma tu znaczenie nie tyle jurydyczne (Mk 13,9.11), ile teologiczne. 

Przypomina czytelnikowi zapowiedzi Jezusa, że zostanie wydany w ręce grzeszników              

(Mk 9,31; 10,33; 14,41). 

Jezus został odprowadzony do Piłata, aby postawić Go przed kolejnym sądem, tym 

razem odbywającym się według prawa rzymskiego i pod rzymskim przewodnictwem. 

Sprzyjał temu fakt, że na czas świąt namiestnik rzymski, który zwykle rezydował w Cezarei 

Nadmorskiej, przybywał do Jerozolimy, aby wraz ze swoimi oddziałami zapewnić porządek 

w zatłoczonym pielgrzymami mieście. 

Od czasów detronizacji Archelausa (Mt 2,22) Judea była rzymską prowincją, na czele 

której stał prokurator. Rzymianie mieli w zwyczaju sprawować swoje sądy wcześnie rano - 

co dodatkowo tłumaczy pośpiech Sanhedrynu, który obradował całą noc, aby nad ranem 

odprowadzić Jezusa do Piłata. 

Przebieg opisywanych wydarzeń nasuwa jednak szereg pytań: 

 Dlaczego doszło do dwóch przewodów sądowych? 

 Dlaczego zaraz po zakończeniu sądu żydowskiego rozpoczął się sąd rzymski/ 

 A także odwrotnie: Jeżeli wiedziano, że Jezus będzie musiał stanąć przed 

trybunałem rzymskim, to po co postawiono Go przed Sanhedrynem? 

 Czy decyzja Sanhedrynu nie była decyzją wiążącą? Jaką miała zatem wartość? 

Sprawa stanie się bardziej zrozumiała, jeśli uświadomimy sobie, że Rzym odebrał Żydom 

możliwość zasądzania kary śmierci (jedynym wyjątkiem było niedozwolone wejście do 

świątyni).  

Gdyby miała takie kompetencje, Wysoka Rada sama wydałaby i wykonała wyrok śmierci 

na Jezusie - prawdopodobnie zginąłby przez ukamienowanie. 

Jeżeli zatem władze żydowskie zdecydowały się na wydanie Jezusa Rzymianom, to 

niewątpliwie uznały Go winnego kary głównej. Na sądzie rzymskim spoczął obowiązek 

przeprowadzenia sprawy i wydania ostatecznego wyroku. 

 



W odróżnieniu od żydowskiej procedury prawnej, która opierała się na wysłuchaniu 

świadków oskarżenia i zbadaniu ich wiarygodności, rzymski trybunał dopuszczał możliwość 

obrony i oskarżanego przesłuchiwał osobiście (dla Rzymian przebieg procesu był ustalony 

dokładnie, dla mieszkańców prowincji procedura zwykle była bardziej elastyczna). 

 Wysoka Rada skazała Jezusa za bluźnierstwo, przy okazji zarzucając Mu, że dopuścił się 

zwodzenia ludu. W świetle żydowskiego systemu karnego obydwa te przestępstwa miały 

duży ciężar. Przed rzymskim trybunałem -  przez swój czysto religijny wymiar  - mogłyby 

jednak nie wystarczyć: żaden rzymski sędzia nie mógłby wskazać Żyda z tych powodów na 

śmierć. 

 Potwierdza to późniejszy przykład -  kiedy prokonsul Galio w Koryncie oświadczył 

Żydom, którzy przed jego sądem chcieli postawić Pawła: “Gdyby to chodziło o jakieś 

przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o 

słowa i nazwy, i o wasze Prawo,  rozpatrzcie to sami!  Ja nie chcę być sędzią w tych 

sprawach” (Dz 18,14-15). 

 Wysoka Rada musiała inaczej sformułować zarzut wobec Jezusa: Piłatowi przedstawiła go 

więc nie jako bluźniercę i zwodziciela ludu, lecz jako uzurpatora. Odwołując się do wyznania 

Jezusa, że jest Mesjaszem, przedstawiła Go jako fałszywego mesjasza o ambicjach 

politycznych. Tak ze sprawy religijnej zrobiła się sprawa państwowa.  

 

Mk 15,2. 

 

W ten tylko sposób można zrozumieć, dlaczego Piłat skierował do Jezusa pytanie, czy jest 

On królem żydowskim, a także dlaczego nakazał zawiesić nad Jego głową na krzyżu tabliczkę 

z napisem: "Król żydowski" (Mk 15,26). 

 Oskarżenie Jezusa o to, że podaje się za Mesjasza, okazało się skuteczne, w czasach 

rzymskiej okupacji Palestyny prawie każdy ruch mesjanistyczny był bowiem utożsamiany               

z buntem, a każdy "mesjasz" -  buntownikiem.   

Możliwe, że to był jeden z powodów, dla których Jezus odnosił się z rezerwą do tytułu 

Mesjasza w czasie swojej działalności publicznej. 

To wypaczenie obrazu Jezusa dokładnie ukazał Łukasz, przytaczając na początku opisu 

sądu przed Piłatem słowa oskarżycieli: "ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od 

płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza -  Króla" (Łk 23,2). 

Przesłuchanie prowadzone przez Piłata miało charakter paralelny wobec przesłuchania 

prowadzącego przez arcykapłana.  Da się jednak zauważyć też różnice -   zarówno                           

w pytaniach ( o godność mesjańską i o królowanie w Judzie), jak i odpowiedziach.  



 W odpowiedzi przed Sanhedrynem Jezus wyznał niedwuznacznie swoją mesjanizm 

godność, a nawet wyjaśnił, jaka jest jej treść.  A przed Piłatem oświadczył tylko:   (greka)               

("Ty mówisz"). 

 Co to znaczy?  Czy  Jezus chciał w ten sposób stwierdzić, że nie jest takim  królem -  

mesjaszem, o jakim myślał Piłat, a więc że wcale Mu nie zależy na władzy politycznej?  

Możliwe, że w ten sposób Jezus zaznaczył, że inaczej rozumie królowanie niż prokurator.   

Postawa Piłata wobec Jezusa była bardzo powściągliwa.  Wszyscy ewangeliści 

podkreślają, iż zwlekał on z podjęciem decyzji, nawet wobec licznych oskarżeń arcykapłanów 

(Mk 15,3).   

 Postawę Piłata tłumaczy,  po pierwsze, to, że jako rzymski urzędnik nie mógł 

zadowolić się nie dość jasno sformułowanymi oskarżeniami.  Mógł wydać wyrok 

śmierci wtedy, kiedy  miałby w ręku  niepodważalne dowody, a takich najwyraźniej 

nie znajdował, stąd brały się jego dalsze pytania.  Kto wie, czy już wówczas nie 

zaczął traktować oskarżeń niezbyt poważnie.   

 Po drugie natomiast -  jak zaznaczył Józef Flawiusz -  Piłat odnosił się do Żydów 

raczej z wrogością. Potwierdzałoby to również świadectwo żydowskiego filozofa 

Filona.   

Kiedy zatem antyżydowsko nastawiony Piłat zauważył, że Wysoka Rada chce go 

wykorzystać do rozgrywek wewnętrznych -  tym bardziej stanął wobec niej w opozycji, 

szukając sposobów na uwolnienie Jezusa. Nie mógł całkowicie ignorować oskarżenia                        

i odesłać oskarżycieli do domu, ale zaczął Go wypytywać o prawomocność wysuwanych 

przeciw Niemu zarzutów, licząc, że On sam mu dostarczy dowodów niewinności, a gdy to nie 

nastąpiło, szukał innych  pretekstów do Jego uwolnienia (Mk 15,6-15). 

 

Mk 15, 3 - 5. 

 

 Uderza nas milczenie Jezusa wobec przewrotnych oskarżeń arcykapłanów. Nawet Piłat 

dziwił się Jego postawie,  gdy dając mu -  zgodnie z rzymską procedurą sądową -  szansę 

obrony, spotkał się z milczeniem.  Jezus nie skorzystał z przysługujących Mu praw.  Milcząc, 

chciał  pokazać, że Jego królestwo nie jest z tego świata (J 18,36). 

 

 

 

 

 



 

Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich 
 

"Według naszej rachuby czasu była godzina mniej więcej szósta rano, gdy orszak ze 

skatowanym strasznie Jezusem stanął przed pałacem Piłata. Arcykapłani, Annasz i Kajfasz, 

oraz członkowie Rady zajęli zaraz miejsca na siedzeniach u wejścia na dziedziniec, Jezusa 

zaś pociągnęli siepacze na powrozach aż ku schodom wiodącym na terasę.  

Piłat spoczywał właśnie na pewnego rodzaju sofie. Przed nim stał mały trójnożny stolik, 

na którym leżały odznaki urzędowe i kilka drobiazgów, już nie pamiętam jakich. Otaczało 

go grono oficerów i żołnierzy. Dalej widać było ustawione oznaki i godła państwa 

rzymskiego. 

Usłyszawszy wrzawę i zgiełk, spojrzał Piłat w tę stronę i ujrzał spiesznie nadciągający 

orszak z Jezusem pośrodku. Gdy już Żydzi usadowili się u wejścia na dziedziniec (bo dalej 

nie wolno im było iść według prawa Mojżeszowego) i gdy przyprowadzono Jezusa przed 

schody, powstał Piłat i odezwał się do nich szyderczo: "Cóż was to znowu tak rano 

przygnało? Ależ oporządziliście tego biedaka! Już od samego rana zaczynacie łupić i 

zabijać". Żydzi zaś, kazawszy siepaczom zaciągnąć Jezusa do pretorium, zwrócili się do 

Piłata ze słowami: "Wysłuchaj, Panie, naszego oskarżenia przeciw temu złoczyńcy!                    

My sami nie możemy wejść do domu sądowego, bo wiesz, że według Prawa 

zaciągnęlibyśmy nieczystość". [...] 

Siepacze zawlekli Jezusa po schodach marmurowych aż po terasę. Tutaj stanął Pan cicho 

w głębi terasy, a tymczasem Piłat porozumiewał się z oskarżycielami. O uszy Piłata obijały 

się już nieraz różne wieści o Jezusie, a dziś raniutko dali mu znać żydowscy kapłani i radni, 

że przyprowadzą mu do osądzenia Jezusa z Nazaretu, który winien jest śmierci. Teraz, 

ujrzawszy Jezusa tak skatowanego, a przy tym z dziwnym, niezatartym wyrazem niezwykłej 

godności na obliczu, uczuł Piłat rosnący w sobie wstręt i pogardę dla żydowskich kapłanów 

i radnych, więc dał im poznać, że nie wyda skazującego wyroku na Jezusa bez dowiedzenia 

Mu oczywistej i pewnej winy. Zaraz też dumnie i szyderczo zagadnął arcykapłanów: "Jakąż 

winę w tym człowieku macie mi przedłożyć?". A oni rzekli z tajoną złością: "Gdybyśmy Go 

nie poznali jako zbrodniarza, nie przyprowadzilibyśmy Go do ciebie". "Więc weźcie Go 

sobie i osądźcie według waszego prawa" - rzekł Piłat. Lecz oni odparli: "Ty wiesz przecież, 

że nie przysługuje nam nieograniczone prawo wydawania i wykonywania wyroków 

śmierci". 

Złość wrogów Jezusa rosła coraz bardziej. Naglili gwałtownie i spieszyli się ze 

wszystkim, by załatwić się z Jezusem przed oznaczonym prawnie czasem świątecznym, by 

w swoim czasie móc zabić i spożyć baranka paschalnego, nie przeczuwając, żer to Jezus jest 

prawdziwym Barankiem paschalnym. Sami bali się przestąpić granicę pretorium, by nie 

zaciągając nieczystości i móc spożywać swego baranka, a oto nie wahali się wprowadzić do 

pretorium pogańskiego bałwochwalcy prawdziwego, najczystszego Baranka paschalnego. 



Na żądanie starosty [Piłata] rozpoczęli Żydzi wywód oskarżenia. Wnieśli przeciw 

Jezusowi trzy główne oskarżenia tak, by przedstawić Jezusa jako zbrodniarza 

występującego przeciw cesarzowi i by przez to Piłat był niejako zmuszony wydać wyrok 

skazujący; oni bowiem sami mogli decydować tylko w sprawach dotyczących świątyni                  

i praw religijnych. 

Najpierw więc wnieśli skargę, że Jezus jest uwodzicielem ludu, że zakłóca spokój                     

i wichrzy w kraju. Przytaczali zaraz na to poszczególne dowody, poparte zeznaniami 

świadków. I tak mówili, że Jezus włóczy się po kraju, że zwołuje liczne zgromadzenia, 

gwałci szabat i uzdrawia w szabat. Tu przerwał im Piłat, mówiąc szyderczo: <Widać, żeście 

zdrowi na wskroś, bo inaczej nie gorszylibyście się tak jego uzdrawianiem>. 

Dalej oskarżali Żydzi Jezusa, że zwodzi lud jakimiś ohydnymi naukami: mówi bowiem, 

że kto chce mieć żywot wieczny, musi spożywać Jego Ciało i Krew. Piłata gniewała ta 

zajadłość, z jaką Żydzi rzucali oskarżenia na Jezusa; nie zdradzał się jednak z tym, tylko 

uśmiechał znacząco do swoich oficerów, a od czasu do czasu docinał faryzeuszom ostro. 

Tak na przykład rzekł im: <Zdaje mi się zupełnie, że i wy wyznajecie naukę Jego i chcecie 

mieć żywot wieczny; tak się zachowujecie, jakbyście chcieli żywcem jeść ciało Jego i pić 

Jego krew>. 

Treścią drugiej skargi było to, że Jezus podburza lud, by nie płacił cesarzowi podatków. 

Tu już uniósł się Piłat gniewem. Zwracać uwagę na takie rzeczy należało do zakresu jego 

władzy, więc pewien siebie zawołał: <Jest to podłe kłamstwo; o tym ja wiedziałbym prędzej 

niż wy>.  

A Żydzi, widząc to, wnieśli zaraz trzecią skargę. <Niech będzie i tak - krzyczeli - ale                 

w każdym razie jest On wrogiem cesarza i państwa. Człowiek te, niskiego, a właściwie 

niepewnego, podejrzanego pochodzenia, zdołał sobie pozyskać mnóstwo stronników                       

i rzucał klątwy na Jerozolimę. Rozszerza On także wśród tłumów dwuznaczne 

przypowieści, jak na przykład o królu, który sprawia gody swojemu synowi. Już i tak raz 

tłuszcza, zebrana licznie na górze, chciała Go obrać królem, ale Jemu wydało się to za 

wcześnie, więc ukrył się wtenczas.  

Za to w ostatnich dniach pozwolił już sobie na więcej. Oto urządził hałaśliwy, uroczysty 

wjazd do Jerozolimy, kazał oddawać sobie honory królewskie i wznosić na swą cześć 

okrzyki: Hosanna Synowi Dawidowemu, chwała niech będzie królestwu naszego ojca 

Dawida, nadchodzącemu teraz! Sam nauczał, że jest Chrystusem, Pomazańcem Pana, 

Mesjaszem, obiecanym królem żydowskim, i tak też kazał się nazywać. Czyż nie jest to 

wrogie postępowanie przeciw cesarzowi?> Podłe te skargi poparli faryzeusze znowu 

zeznaniami dziesięciu świadków. [...] 

Gdy Jezus wszedł, Piłat spojrzał na Niego ze zdziwieniem i zapytał: <Więc to ty jesteś 

tym królem żydowskim?>. Jezus nie odpowiadając wprost, zapytał go nawzajem: "Czy 

mówisz to z własnego przekonania, czy też inni powiedzieli ci to o Mnie?>.  



Piłat poczuł się trochę urażony, iż Jezus ma go za tak nierozsądnego, by z własnej 

inicjatywy pytać biednego nędzarza, czy jest królem, rzekł więc żywo mniej więcej tak: 

"czyż jestem Żydem, bym miał wiedzieć o takich marnościach? To Twój lud i właśni 

kapłani oskarżyli Cię o to i oddali mi Cię do osądzenia jako winnego śmierci. Powiedz, coś 

Ty właściwie zrobił?>. 

Wtedy Jezus powiedział głosem uroczystym: "Królestwo moje nie jest z tego świata; 

gdyby było z tego świata, z pewnością znalazłbym sługi i poddanych, którzy stanęliby w 

mojej obronie i nie pozwoliliby wydać Mnie Żydom. Ale, jak mówię, królestwo moje nie 

jest stąd". <A więc jednak jesteś królem!" - rzekł do Niego Piłat. 

A Jezus odparł: "Tak jest, jak mówisz: Jestem królem. Urodziłem się i przyszedłem na 

ten świat, by dać świadectwo prawdzie; a każdy, kto z prawdy jest, słów moich słucha". 

Spojrzał nań Piłat przeciągle i wstając zapytał: <Prawda? A cóż to jest prawda?>. 

Rozmawiali jeszcze chwilę, ale już nie pamiętam dokładnie treści. 

Nie zrozumiawszy Jezusa, wyszedł Piłat znowu na terasę. O tym jednak przekonał się, że 

chociażby Jezus był królem, to nie takim, który może zaszkodzić cesarzowi, nie rości sobie 

bowiem prawa do żadnego królestwa na tej ziemi; a królestwo z innego świata nie obchodzi 

wcale cesarza. Rzekł więc Piłat do arcykapłanów: <Nie znajduję żadnej winy w tym 

człowieku>. 

Rozjątrzyło to wrogów Jezusa i pobudziło do obrzucenia Go nowym gradem zarzutów               

i oskarżeń. Jezus stał wciąż milczący i tylko modlił się w duchu za tych biednych, którzy 

nie wiedzą. co czynią. Milczał nawet i wtenczas, gdy Piłat zwrócił się do Niego                               

z zapytaniem, co może odpowiedzieć na te zarzuty. 

Starosta, zdziwiony tym do najwyższego stopnia, rzekł: <Poznaję, że oni same kłamstwa 

wyszukują przeciw Tobie!>. (Użył tu Piłat na kłamstwo odrębnego wyrażenia, które jednak 

zapomniałam). Oskarżyciele zaś, źli coraz bardziej, zaczęli teraz nastawać na samego Piłata. 

<Jak to? - mówili - żadnej winy w Nim nie znajdujesz? Czyż to nie jest wina? On podburza 

lud i rozszerza swą naukę po całym kraju od Galilei aż tutaj>"   

 

 

1. Scena upadku pierwszych rodziców (Rdz 3) obejmuje również ich spotkanie z Bogiem, 

który spaceruje w ogrodzie "w porze, kiedy był powiew wiatru". Adam i Ewa chowają 

się przed Nim "wśród drzew ogrodu" (Rdz 3,8). Człowiek wstydzi się przed sobą tego, 

co zrobił: wstydzi się również przed Bogiem. Stąd próba zrzucenia z siebie 

odpowiedzialności. Adam twierdzi, że to wina Ewy; Ewa skierowuje podejrzenie na 

węża.  

Arcykapłani, którzy przyprowadzili Jezusa przed Piłata również próbowali zrzucić z 

siebie odpowiedzialność. Wykorzystali do tego prawo rzymskie.  



Wydając Jezusa na śmierć bez konkretnych dowodów przeciw Niemu, oczekiwali, że to 

Rzymianie wezmą odpowiedzialność za Jego ukrzyżowanie. 
 

2. Rzymski proces sądowy domagał się - wbrew procesowi żydowskiemu - wysłuchania 

oskarżonego, który miał prawo głosu i mógł się bronić. Jezus nie chciał do końca z tego 

prawa skorzystać, odezwał się tylko raz, ale taka procedura niewątpliwie była wyrazem 

szacunku wobec człowieka. Jak Jezus nie zamykał się na nikogo i nie dzielił ludzi na 

tych, z którymi warto rozmawiać, i na pozostałych - tak w czasie procesu miał szansę się 

wypowiedzieć. 
 

3. Jezus w czasie procesu sprawiał wrażenie człowieka, za którym nie stoi żadna siła. Tak 

można było interpretować też Jego milczenie. Nie można wykluczyć, że pierwotny 

Kościół, rozważając przesłuchanie Jezusa przez Piłata, brał pod uwagę Iz 53,7: 

"Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek 

na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust 

swoich". 

Współcześni egzegeci widzą tutaj też aluzję do Księgi Psalmów, np. Ps 38,14-16: "A ja 

nie słyszę - jak głuchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. I stałem się jak 

człowiek, co nie słyszy; i nie ma w ustach odpowiedzi. Bo Tobie ufam, o Panie! Ty 

odpowiesz, Panie, Boże mój!"; Ps 39, 9-10: Wybaw mnie od wszelkich moich 

nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewiska głupca! Zamilkłem, ust mych nie 

otwieram: Ty bowiem [to] sprawiłeś". 

Zaufanie wobec Boga powoduje, że sami zaczynamy rozumieć milczenie Jezusa jako 

zdanie się na Boży los (wybrzmiało to szczególnie w czasie modlitwy Jezusa w Ogrójcu). 

Psalmy mówią również o tych, którzy szukają dowodów, żeby oskarżyć sprawiedliwego: 

Ps 109, 2-5: "O rozwarli na mnie usta niecne i podstępne. Mówili ze mną językiem 

kłamliwym, osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez przyczyny mnie 

napastowali. Oskarżali mnie w zamian na miłość moją; a ja się modliłem. Odpłacili 

mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość" (por. Ps 37, 12; 54,5; 38,13; 63,10; 

86,14). I tu widać, że oskarżony, przyjmując niesprawiedliwe cierpienie, szuka pomocy u 

Boga, a nie u ludzi. 

4. Sceny wydania Jezusa oraz Jego męki i śmierci wskazują również na występujący w 

życiu człowieka wierzącego kontrast między poczuciem bliskości Boga i brutalnością 

świata. Zaufanie Bogu pomaga nam przejść przez cierpienia, których wielokrotnie 

doświadczamy za sprawą innych ludzi. Sceny męki i śmierci Jezusa są szkołą zaufania 

Bogu w najciemniejszych momentach życia człowieka. 

 

 

 



 

“Arcykapłani [...] kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi” 

(Mk 15,1) 

 

 Któż, nawet gdyby był głupcem, sądziłby, że Stwórca wszechrzeczy został wydany                

w ręce szatańskie? Ale któż pouczony słowami Prawdy nie wie, że jakby członkami 

ciała, [czyli społeczności] tegoż szatana są wszyscy, którzy łączą się z nim, żyjąc 

występnie? Członkiem tego ciała okazał się Piłat, który aż do ostatnich chwil śmierci 

nie poznał Pana, przychodzącego dla naszego odkupienia [...].  

Skoro dla naszego odkupienia Pan oddał się w ręce członków społeczności 

szatańskiej, to cóż innego uczynił, niż pozwolił, by ręka tegoż szatana okrutnie się z Nim 

obchodziła? Pozwolił na to, by został zewnętrznie pokonany, dzięki czemu miał nas 

wyzwolić zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Jeśli więc przez rękę szatana rozumie 

się jego władzę, to Pan cierpiał z rąk szatańskiego ciała i znosi l władzę tego ciała [nad 

swoim]. Sam Najwyższy w niebie postanowił to wszystko, co cierpiał od prześladowcy 

ten, który zszedł nisko na ziemię. W ten sposób nawet okrucieństwo, które zrodziło się  

w niegodziwych umysłach niewiernych, posłużyło pożytkowi wszystkich wybranych               

(św. Grzegorz Wielki, “Moralia” III, 29  tłum. T. Fabiszak i inni). 

 

Po nocy wypełnionej szyderstwami, związanego Jezusa wydano Piłatowi, 

namiestnikowi. Najwyżsi bowiem kapłani i starsi ludu starali się tak pokierować 

sprawą, żeby się wydawało, jakoby oni sami nie przykładali rąk do zbrodni. Umywając 

ręce, wysuwali w zamian żądło języka; nie chcąc zabijać osobiście, wołali: "Ukrzyżuj 

Go! Ukrzyżuj!".  

Czy można bardziej urągać wszelkiej sprawiedliwości niż takim pozorem 

pobożności? Czy jest coś okrutniejszego od udawania, że się jest łagodnym? [...]                  

Na jakiej podstawie zbrodnia cielesna ma nie plamić duszy? [...] Jeżeli nie wy jesteście 

sprawcami zbrodni, to pozwólcie przynajmniej, by prokurator [Piłat] zawyrokował tak, 

jak mu każe jego sumienie [...] Zgrzeszył Piłat, postępując wbrew swojej woli, na was 

jednak ciąży cała odpowiedzialność za to, coście odeń swoją wściekłą napastliwością 

wydarli (św. Leon Wielki, “Mowy” 57,3  tłum. K. Tomczak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Jezus nic już nie odpowiedział” (Mk 15,5) 

 

Nasz Pan stanął w milczeniu przed Piłatem, by bronić znieważonej prawdy. Inni 

wywalczyli zwycięstwo dzięki słowom obrony, lecz nasz Pan je odniósł dzięki swojemu 

milczeniu, ponieważ nagrodą za Boże milczenie było zwycięstwo prawdziwej nauki. On 

przemawiał, gdy miał nauczać, zamilkł zaś, kiedy stanął przed trybunałem. On nie 

przemilczał tego, co miał nam głosić, ale nie walczył przeciw tym, którzy Go 

prowokowali. Słowa oskarżających Go były jak korona na Jego głowie. Zamilkł, aby 

Jego milczenie mogło głośniej krzyczeć i aby wszystkie oskarżenia upiększały Jego 

koronę (św. Efrem Syryjczyk, “Komentarz do Diatessaronu” 20,16,).  

 

Milczenie naszego Pana Jezusa Chrystusa przed Piłatem nie było jedyne [...]. 

Stanowiło wypełnienie proroctwa, które przepowiadało o Nim: "Jak owca przed 

strzygącym był bez głosu, tak nie otworzył ust swoich" (Iz 53,3). Było to wtedy 

oczywiście, gdy pytającym nic nie odpowiedział. Chociaż jednak na różne pytania 

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

baranka, aby w swoim milczeniu nie był uważany za winowajcę, ale za niewinnego. 

Gdziekolwiek Go sądzono, nie otworzył swoich ust jak baranek milczący. Nie dlatego, 

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

(św. Augustyn, “Homilia na Ewangelię św. Jana” 116,4, tłum. W. Szołdrski, w. Kania). 
 

 

 

 


