
Mk 15, 20b - 28 

 

       Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.  

(21) I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola 

właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.  

(22) Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.  

(23) Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.  

(24) Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał 

zabrać.  

(25) A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali.  

(26) Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski.  

(27) Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego 

stronie.  

(28) Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.  

 



Droga krzyżowa i ukrzyżowanie - (Mk  15, 20b - 28) 

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

 

Fragment Mk 15,20b – 28 stanowi część centralnej sekcji opisu męki Jezusa.                      

Całą sekcję można podzielić na cztery części: 

 pierwsza obejmuje drogę krzyżową i ukrzyżowanie (Mk 15,20b – 28) 

 część druga opisuje wyszydzenie Jezusa przez arcykapłanów, przechodniów                         

i łotrów razem z Nim ukrzyżowanych (Mk 15,29-32) 

 część trzecia skupia się wokół śmierci Jezusa oraz zjawisk, które jej towarzyszyły 

(Mk 15,33 – 39) 

 część czwarta mówi o galilejskich niewiastach, które były świadkami kaźni Jezusa 

(Mk 15,40 – 41). 

 

 Co scala całą sekcję? Na pewno czas i miejsce akcji. 

Pierwsza część sekcji o męce Jezusa ma charakter bardzo ogólny. Jeśli chodzi o drogę 

krzyżową, to jedynym szczegółem jest wzmianka o Szymonie z Cyreny. Nie 

dowiadujemy się też, jak wyglądało samo ukrzyżowanie, tak jakby Marek chciał 

oszczędzić czytelnikom dramatycznych opisów. Możliwe też, że zakładał, iż większość z 

nich wie, jak wygląda ukrzyżowanie. 

Mk 15, 20b – 21.  Jezus został wyprowadzony z pretorium. Trzeba pamiętać, że 

nastąpiło to po wcześniejszym Jego ubiczowaniu, które bardzo nadwątliło Jego siły.             

Nie był już nawet w stanie sam zanieść krzyża na Golgotę – miejsce kaźni. Żołnierze 

zmusili zatem  "niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który 

wracając z pola właśnie przechodził" (Mk 15,210, aby wspomógł Jezusa w niesieniu 

krzyża. 

Marek podaje również jego przydomek, który zdradza, skąd pochodził. Cyrena leżała 

na terenach dzisiejszej Libii (Afryka Północna), zamieszkiwanych w tych czasach przez 

dużą diasporę żydowską. Szymon to typowe imię żydowskie. 

Skoro pobożni Żydzi z różnych stron świata pielgrzymowali do Jerozolimy na święto 

Paschy, to możemy przypuszczać, że Szymon był jednym z nich. 

Jak zatem należałoby rozumieć wzmiankę Marka, że wracał z pola? 

Jako że było "Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem" (Mk 15,42), trzeba 

wykluczyć przypuszczenie, że miał za sobą dzień pracy.  



Bardziej jest prawdopodobne, że szedł z pola, na którym rozbił swój namiot - o nocleg 

w samej Jerozolimie wszak było trudno. I właśnie w takim momencie Szymon został 

przymuszony przez rzymskich żołnierzy do pomocy Jezusowi1. 

Tylko Marek wspomina o dwóch synach Szymona: Aleksandrze i Rufusie. Sam fakt 

przywołania przez Marka tych imion może świadczyć o tym, że synowie Szymona byli 

mniej lub bardziej znani wspólnocie pierwotnego Kościoła. Rufus jest również 

wspomniany przez św. Pawła (Rz 16,13). Zostali więc chrześcijanami. 

Inni synoptycy również wspominają epizod z Szymonem z Cyreny. Łukasz pisze, że 

"włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem" (Łk 23,26).  W zdaniu tym chodzi 

nie tylko o utrwalenie szczegółu historycznego, spełnia ono bowiem również funkcję 

teologiczną. 

Szymon niósł krzyż "za Jezusem", co oznacza Jego naśladowanie. 

U Marka ten zamysł teologiczny jest mniej wyraźny, choć w tekście pojawia się zwrot 

"wziąć na siebie krzyż", który może być nawiązaniem do logionu Mk 8,34: 

 "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje!" 

Mk 15.22.  Kończy się droga krzyżowa. Jezus został doprowadzony na miejsce 

wykonania wyroku śmierci - na Golgotę. Nazwa ta jest grecką transkrypcją nazwy 

aramejskiej - stąd w tekście pojawia się tłumaczenie - "Miejsce Czaszki". 

 Orygenes wywodził tę nazwę od czaszki Adama, która rzekomo została tutaj 

pochowana;  

 Hieronim natomiast od czaszek skazańców - wszak było to miejsce straceń.  

 Możliwe jednak, że nazwa ta wzięła się od kształtu wzgórza. 

Nowy Testament wspomina o ukrzyżowaniu Jezusa poza miastem (Mt 28,11;                          

Hbr 13,12), ale w jego pobliżu (J 19,20). Zgadzałoby się to ze zwyczajami żydowskimi              

i jednocześnie prawem rzymskim. Golgota znajdowała się przy drodze, nieopodal bramy 

miejskiej. 

Fakt, że niedaleko miejsca ukrzyżowania rozciągał się ogród (J 19,41), wskazuje, że 

była to północna strona Jerozolimy (na południu, w dolinie Hinnom, znajdowało się 

wysypisko śmieci; a od strony wschodniej i zachodniej Jerozolimę otaczały strome 

zbocza). 

                                                             
1 Oczywiście, przydomek Szymona mógł też oznaczać, że dawniej mieszkał w Cyrenie, a na stare lata przeniósł 
się do Jerozolimy lub w jej okolice (podobne użycie przydomka odnotowują Dz 6,9) 



Matka cesarza Konstantyna, cesarzowa Helena, nakazała tu w 326 r. po Chr. wznieść 

bazylikę Grobu Pańskiego, która później była wielokrotnie burzona i odbudowywana. 

 

Potwierdza to znalezienie pozostałości wspomnianej przez Józefa Flawiusza bramy 

Gennat (Ogrodowej) w północno - zachodniej części starego miasta2. Należy przyjąć, że 

to przy tej bramie przecięły się drogi Jezusa i Szymona z Cyreny. Bazylika Grobu 

Pańskiego obejmuje zarówno miejsce męki - Golgotę, jak i grób Jezusa. 

Mk 15.23. Przed ukrzyżowaniem zachęcano Jezusa, aby się napił wina z dodatkiem 

mirry (goryczy, żółci), lecz On odmówił. Wino zmieszane z mirrą uchodziło za środek 

oszałamiający i łagodzący ból. Był on stosowany przez Żydów; Rzymianie go nie znali. 

Być może przygotowały go stojące pod krzyżem niewiasty, a żaden z żołnierzy 

rzymskich nie zaprotestował przeciw napojeniu nim Jezusa.  

W jednym z traktatów Talmudu babilońskiego czytamy: "Temu, który szedł na 

skazanie, wręczano kawałek kadzidła w kubku z winem, żeby pozbawić go 

świadomości"3. Jezus nie skorzystał jednak z prawa Mu przysługującego, bo do końca 

chciał zachować pełną świadomość. 

 

Mk 15,24.   Marek pisze, że Jezus został ukrzyżowany, ale nie daje opisu tego 

kluczowego dla dziejów zbawienia aktu. Za to podał opis tego, co stało się po nim. 

Gdy Jezus został przybity do krzyża żołnierze podzielili między siebie Jego szaty. 

Żołnierze uczestniczący w egzekucji zabierali dla siebie rzeczy należące do skazańca.              

W przypadku Jezusa chodziło zapewne o szatę wierzchnią i szatę spodnią, o pas, sandały, 

możliwe, że również opaskę na głowę. Aby przy podziale nie doszło do niesnasek, 

rzucali losy, co komu ma przypaść w udziale. 

                                                             
2 Józef Flawiusz, De bello Iudaico V 146 
3 Sanhedrin 43a 

Obecnie miejsce to znajduje się 

wewnątrz murów miejskich, ale                

w czasach Jezusa cały teren wokół 

bazyliki Grobu Pańskiego stanowił 

część wielkiego kamieniołomu.  

Na jego wschodniej ścianie opierał 

się fragment północnego muru 

miasta. 



 

Mk 15.25.   Zgodnie z relacją Marka działo się to wszystko przed południem - około 

godziny trzeciej, czyli naszej dziewiątej. 

W relacji Jana (J 19,14) jest inaczej. On mówi o godzinie szóstej (czyli naszej 

dwunastej w południe). 

Ojciec Hugolin Langkammer uważa, że chodzi tu o pozorną sprzeczność.  

"W ujęciu Marka godzina trzecia nie odnosi się do pory dnia, lecz do duchowego stanu 

narodu wybranego, a więc posiada bardzo głęboką wymowę teologiczną. Liczba <trzy>                   

(por. Mdr 11,20) według Biblii pełni funkcję zasady świata i ma, jak niemal każdy 

symbol, podwójną wymowę - pozytywną i negatywną. W naszym przypadku oznacza 

przesilenie się grzechu świata, jego godziny: "To jest wasza godzina i panowanie 

ciemności" (Łk 22,53); w tym zdaniu słowo <godzina> nie ma znaczenia czasowego, a 

słowo <ciemności> - astronomicznego"4 

 

Mk 15,26.  Przed skazańcem w drodze na Golgotę niesiono tabliczkę z podaniem 

jego winy (titulus).  

 Według Marka, w przypadku Jezusa tytuł ten brzmiał: "Król Żydowski".  

 U Łukasza jest podobnie - "To jest Król Żydowski" (Łk 23,38). Mateusz i Jan 

podają bardziej rozbudowany tytuł.  

 Według Jana brzmiał on: "Jezus z Nazarethu, Król Żydowski" (J 19,19; por.               

Mt 27,37). 

Po dotarciu na miejsce kaźni i ukrzyżowaniu umieszczano tę tabliczkę nad głową 

skazańca. To, że Piłat kazał napisać "Król Żydowski", a nie - jak chcieli arcykapłani - 

"On powiedział: Jestem Królem Żydowskim" (J 19,21), można rozumieć jako 

zrobienie im na złość. Piłat po przegranej rozgrywce z Wysoką Radą, chciał 

przynajmniej w ten sposób wyrównać rachunki. Jednocześnie titulus ma charakter 

ironiczny wobec Jezusa. Po wyszydzeniu przez żołnierzy w pretorium - zabawa trwała 

dalej. 

 

Mk 15,27.    To, że Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma zbójcami, też można 

uznać za dalszą część szyderczego podejścia Piłata do całej sprawy.  

                                                             
4 Ewangelia według św. Marka, tłum., wstęp i komentarz H. Langkammer (Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych), Lublin 1997, s.141 



Król wszakże nie może się obejść bez rady tronowej. Ona zawsze mu towarzyszy                  

w czasie uroczystych wystąpień. Rada tronowa, która została umieszczona z prawej                    

i lewej strony Jezusa, składała się z dwóch przestępców. 

Jezus zajmuje miejsce, które prawdopodobnie należałoby się Barabaszowi. Możliwe 

więc, że byli to ludzie, którzy współdziałali z nim w zabójstwie, ewentualnie złoczyńcy, 

z którymi był uwięziony w lochu. Trudno jednak dokładnie powiedzieć, kim byli. 

 

Mk 15,28.   W ostatnim wersie tego fragmentu Marek próbuje znaleźć teologiczne 

uzasadnienie dla faktu, że Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma łotrami. Uznał, że 

chodzi tu o wypełnienie proroctw Starego testamentu: "I policzony został pomiędzy 

przestępców" (Iz 53,12). 

Najbardziej wyraźnie do tego miejsca odwołuje się Łukasz w scenie ostatniej 

wieczerzy: "Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na 

Mnie: Zaliczony został do złoczyńców" (Łk 22,37). Możliwe, że właśnie wersja 

Łukaszowa wpłynęła na późniejsze uzupełnienie tekstu Markowego - i dlatego jego wers 

28 pojawia się tylko w niektórych kodeksach. 

 

 

Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich 

 

"Za Piłatem opuściła forum (rynek, na którym odbywały się sądy) większa część 

żołnierzy i ustawiła się przed pałacem w gotowości do pochodu; mała garstka pozostała 

przy skazańcach. Wnet jednak nadjechało na koniach dwudziestu ośmiu uzbrojonych 

faryzeuszów, między nimi owych sześciu zaciętych nieprzyjaciół Jezusa, którzy już byli 

przy pojmaniu Pana na Górze Oliwnej. Siepacze zaprowadzili Jezusa na środek forum, a 

równocześnie bramą zachodnią kilku niewolników przyniosło drzewo krzyża, rzucając je z 

trzaskiem Jezusowi pod nogi. Oba boczne, cieńsze, ramiona były przywiązane powrozami 

do grubej, ciężkiej belki i dopiero na miejscu miano je wstawić. Topór, klocek pod nogi i 

nowy kawałek, który miano dodać u góry, tudzież inne narzędzia nieśli słudzy katowscy. 

Ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, upadł Jezus na kolana, objął go rękoma i ucałował 

trzykroć, przy czym odmówił po cichu wzruszającą modlitwę do Ojca niebieskiego, w 

której dziękował Mu, że już zaczyna się odkupienie ludzi. Jak kapłani w krajach pogańskich 

obejmowali rękami nowo postawiony ołtarz, tak Jezus obejmował krzyż, wieczny ołtarz 

wynagradzającej krwawej ofiary.  



Wnet jednak szarpnęli Nim siepacze, by się wyprostował, i musiał biedny, osłabiony, 

wziąć na siebie ciężką belkę; dźwignął ją na prawe ramię, przytrzymując prawą ręką, 

siepacze niewiele Mu pomagali, znęcając się jeszcze nad Nim. 

Widziałam za to, że pomagali Jezusowi aniołowie, dla innych niewidzialni, bo sam o 

własnych siłach nie dałby sobie rady. Tak klęczał Jezus, pochylony pod ciężarem, i modlił 

się, a tymczasem kaci zakładali obu łotrom na kark poprzeczne ramiona ich krzyży, 

oddzielone od głównego ramienia, i przywiązywali im do nich ręce. Ramiona te były nieco 

wygięte; przed ukrzyżowaniem przymocowywano je do górnego końca głównego pnia. W 

ten sposób mniej byli obciążeni łotrzy niż Jezus; dźwigali bowiem tylko poprzeczne 

ramiona swych krzyży, a głównie belki wraz z innymi sprzętami nieśli za nimi niewolnicy. 

Od strony pałacu Piłata dał się słyszeć głos puzonu, co było umówionym znakiem do 

rozpoczęcia pochodu. Zaraz też jeden z konnych faryzeuszów zbliżył się do Jezusa 

klęczącego jeszcze i rzekł: <No, skończyły się piękne słówka i mówki! Naprzód! Trzeba już 

raz się Go pozbyć!>. Siepacze poderwali Jezusa z ziemi; teraz całym już ciężarem cisnął Go 

krzyż, który i my obowiązani jesteśmy nosić za Nim, według słów Jego świętych, wiecznie 

prawdziwych. Tak rozpoczął się ten haniebny na ziemi, a w niebie triumfalny pochód Króla 

królów. 

U tylnego końca krzyża przywiązano dwa powrozy i te trzymali w rękach dwaj siepacze, 

unosząc krzyż nieco do góry, by nie wlókł się po ziemi. Po obu stronach w pewnym 

oddaleniu szli znów czterej siepacze, trzymając powrozy przywiązane do pasa Jezusa, 

ściskającego środek ciała. Zebrany w fałdy płaszcz podwiązany był pod piersiami. Z tym 

drzewem krzyża na barkach przypominał mi Jezus Izaaka, niosącego na górę drewno na 

całopalną ofiarę z siebie samego. 

Dźwięk trąby był umówionym znakiem do rozpoczęcia pochodu. Piłat bowiem miał z 

oddziałem wojska towarzyszyć pochodowi przez miasto, by zapobiec możliwemu 

rozruchowi. Siedział na koniu w pełnej zbroi, otoczony oficerami i gromadą jeźdźców; za 

nim postępował oddział piechoty złożony z trzynastu legionistów, pochodzących znad 

granicy Włoch i Szwajcarii. 

Wyruszono wreszcie na Golgotę w następującym porządku. 

 

Przodem szedł trębacz, trąbiący na rogu każdej ulicy i ogłaszający brzmiącym głosem 

wyrok. kilka kroków za nim szła gromada chłopców i pachołków, niosących potrzebne 

przybory, jako to powrozy, gwoździe, topory kosze z narzędziami i napój; silniejsi nieśli 

drągi, drabiny i drzewce krzyży obu łotrów; drabiny były to żerdzie po przetykane 

poprzecznymi szczeblami. Za pachołkami postępowało kilku jezdnych faryzeuszów, a za 

nimi młody chłopiec, nie całkiem jeszcze zepsuty, niosący przed sobą napis na krzyż, 

ułożony przez Piłata; on również niósł na przerzuconym przez ramię drążku koronę 

cierniową Jezusa, bo z początku zdawało się Żydom, że Jezus,  ubrany w nią, nie będzie 

mógł nieść Krzyża.  

 



Teraz dopiero szedł Pan nasz i Zbawiciel, pochylony i chwiejący się pod ciężarem 

krzyża,  zmordowany, poraniony biczami, potłuczony. Od wczorajszej ostatniej wieczerzy 

nie jadł nic, nie pił ani nie spał, przez  cały czas katowano Go bezlitośnie; siły Jego 

wyczerpały się utratą krwi, ranami, gorączką, pragnieniem, nieskończonym udręczeniem 

ducha i ciągłą trwogą; więc też zaledwie mógł się trzymać na drżących, chwiejnych, 

poranionych nogach. Prawą ręką starał się z trudem przytrzymywać  fałdzistą  suknię, 

hamującą Jego niepewny krok. Dwaj siepacze ciągnęli Go naprzód na długich powrozach, 

dwaj drudzy popędzali Go z tyłu; sznury u pasa przeszkadzały Mu przytrzymywać długą 

suknię, więc nie miał pewnego kroku. Ręce nabrzmiałe miał poranione od gwałtownego 

krępowania. Oblicze pokryte było sinicami i ranami, broda i włosy rozczochrane, 

pozlepiane zaschłą krwią.  

Ciężar krzyża i krępujące więzy wciskały Mu ciężką, wełnianą suknię w poranione ciało, 

a wełna przylepiała się do Jego rozkrwawionych na nowo ran. Wśród szyderstwa i złości 

wrogów szedł Jezus cichy, wynędzniały nad wyraz, udręczony, a kochający; usta Jego 

szeptały słowa modlitwy, we wzroku czytało się nieme błaganie, cierpienie bezmierne, a 

zarazem przebaczenie. 

Dwaj siepacze, podtrzymujący na sznurach koniec krzyża, przeszkadzali tylko Jezusowi i 

utrudniali Mu dźwiganie, bo nie uważali wcale na to, by iść równo i na równej wysokości 

nieść krzyż. Po obu bokach orszaku maszerowali w odstępach żołnierze uzbrojeni w kopie. 

Za Jezusem szli obaj łotrzy, prowadzeni na sznurach, każdy przez dwóch siepaczy. Jak 

już mówiliśmy, dźwigali oni na karku poprzeczne ramiona swych krzyży, do których 

końców przywiązano im ręce. Obaj byli nieco oszołomieni, bo przed wyruszeniem dano im 

pić jakiś napój odurzający. 

Dobry łotr był cichy i spokojny, drugi natomiast złościł się i klął zuchwale. Siepacze byli 

niskiego wzrostu, krępi, o brunatnej barwie skóry. Włosy mieli krótkie, czarne, 

kędzierzawe, zarost brody skąpy, tylko tu i ówdzie kosmyki włosów. Ubrani byli w krótkie 

przepaski i skórzane kaftany bez rękawów. W rysach ich nie znać było typu żydowskiego, 

pochodzili bowiem z jakiegoś egipskiego, niewolniczego plemienia, a tu, w Jerozolimie, 

wykonywali przymusowo roboty przy budowie kanałów. 

Pochód zamykała reszta konnych faryzeuszów. Co chwilę któryś z nich wypuszczał 

konia i przejeżdżał wzdłuż całego pochodu, by już to zachęcić idących do pośpiechu, już to 

przywrócić porządek. Wśród służby katowskiej, niosącej przyrządy na przedzie orszaku, 

znajdowało się także kilku nikczemnych młokosów, którzy dobrowolnie wcisnęli się do 

pochodu. 

W znacznym oddaleniu za całym orszakiem posuwało się wojsko rzymskie. Na przedzie 

jechał trębacz na koniu, za nim Piłat w stroju wojskowym, otoczony gronem oficerów i 

jeźdźców. W tyle szło trzystu pieszych żołnierzy. Przeszedłszy forum, ruszyło wojsko 

prosto w szeroką ulicę, Żydzi zaś z Jezusem skręcili w wąską uliczkę, znajdującą się na 

tyłach domów. Uczyniono tak dlatego, by nie tamować ruchu tłumów zdążających do 

świątyni i nie przeszkadzać oddziałowi Piłata. [...] 



Jezusa wprowadzono w uliczkę zaledwie na parę kroków szeroką, biegnącą zaułkami, a 

pełną śmieci i nieczystości. Nowe tu udręczenia czekały Jezusa. Siepacze musieli teraz iść 

blisko Niego i oczywiście nie omijali sposobności, by Mu dokuczyć. 

Z okien i otworów w murach sypały się szyderstwa i docinki, służba i niewolnicy, zajęci 

po domach, obrzucali Go błotem i odpadkami kuchennymi, a jacyś niegodziwcy wylali Mu 

na głowę śmierdzące pomyje. Nawet dzieci, podburzone, zbierały do podołków sukienek 

kamienie i wybiegając na środek drogi, sypały je Jezusowi pod nogi, wyzywając przy tym             

i bluźniąc. Tak odwdzięczały się dzieci Temu, który dzieci najwięcej kochał, błogosławił                

i błogosławionymi nazywał"5 

 

 

1. Jezus wziął krzyż na swoje ramiona i ruszył w ostatnią drogę, którą my nazywamy 

"drogą krzyżową".  W tym kontekście dobitniej brzmią w uszach Jego słowa: "Pójdź za 

Mną!" (Mk 2,14). Kierował je do uczniów, oczekując, że pójdą za Nim, czyli opuszczą 

swoich bliskich i cały swój dobytek. Wiemy, że okresowo za Jezusem chodziły tłumy 

ludzi, którzy byli świadkiem Jego słów i czynów.  

    Nie wszystkich z nich można jednak nazwać Jego naśladowcami. W gruncie rzeczy 

niewielu było gotowych, aby przejść od słuchania Jego słów - do wcielania ich we 

własne życie. Znaleźli się jednak ludzie, którzy mimo wszystko Go nie opuścili: 

apostołowie, inni uczniowie, kobiety - które łączyły naśladowanie ze służbą. 

     Naśladowanie wymaga zerwania wszystkich innych więzów, a także zapomnienia o 

sobie samym (Łk 14,25-33). Oznacza ono zaparcie się siebie, a nawet oddanie własnego 

życia (Mk 8,34 - 38). Kto chce uniknąć cierpienia, ten nie ma prawa się nazywać 

naśladowcą Chrystusa. Jeżeli bowiem cierpiał Nauczyciel, to na cierpienie muszą być 

gotowi również Jego uczniowie. 

 

 

2. Czego właściwie oczekujemy od swojego życia? Możliwe, że zdajemy sobie sprawę, iż 

jest ono - wraz ze wszystkimi jego wartościami - przeznaczone nie do posiadania, ale 

właśnie do dawania. Taką postawę zaprezentował Szymon z Cyreny. Można, rzec jasna, 

się zastanawiać, na ile zrobił to z własnej woli, a na ile pod przymusem, ale nie można 

zaprzeczyć, że pomógł Jezusowi w niesieniu krzyża. Dawać siebie drugiemu 

człowiekowi - oto przesłanie epizodu z Szymonem. 

 

    Wyrażają je dobrze dwie sąsiadujące ze sobą stacje drogi krzyżowej:  
 

V ("Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi") i  

VI ("Weronika ociera twarz Jezusowi"). 
 

                                                             
5 Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, s.253-257 



   Ważne jest to, abyśmy wzrastali w żywej jedności z Bogiem. Ta jedność wyraża się 

przede wszystkim w naśladowaniu Jezusa poprzez niesienie za nim swojego krzyża           

(Mk 8,34). Tylko gotowość do oddania swojego życia w imię tej jedności pozwala je 

zachować (Mk 8,35). 

 

3. Jezus wzywa do podejmowania swojego krzyża (Mk 15,21); cierpienie i śmierć 

przyjmuje w pełni świadomie (Mk 15,23); jest ogołocony ze wszystkiego   (Mk 15,4); 

na Nim spełnia się wola Boża (Mk 15,25); umiera jako rzeczywisty król, choć 

królestwo Jego nie jest z tego świata (Mk 15,26)6 

 

„Droga krzyżowa i ukrzyżowanie” (Mk 15, 20b - 28) 

Kiedy   Pan dźwigał drzewo krzyża, aby je obrócić sobie w berło władzy, w oczach 

bezbożnych wyglądało to na wielkie urągowisko. Wierzącym jednak objawiła się tutaj wielka 

tajemnica. Wszak to wspaniały zwycięzca szatana, potężny pogromca złowrogich mocy, 

kroczył majestatycznie z triumfalnym znakiem zwycięstwa na swoich barkach. Wszak na 

swych ramionach, zbrojnych niezłomną cierpliwością, wnosił na świat sztandar zbawienia, 

aby go uczynić przedmiotem czci po wszystkich królestwach ziemi. Już wtedy więc samym 

widokiem swej męki umacniał Pan wszystkich naśladowców swoich, przemawiając do nich: 

"Kto nie bierze krzyża swego, a nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mk 8,34). 

W drodze na miejsce stracenia podążał za Jezusem tłum ludzi. Spotkano wtedy niejakiego 

Szymona z Cyreny i przełożono na jego barki krzyż dźwigany przez Pana. I to zdarzenie było 

znaczące: zapowiadało bowiem nawrócenie pogan, tych, co nie wstydzić, ale chlubić się mieli 

krzyżem Chrystusowym. Istotnie nie był to przypadek, ale znak dużo mówiący. Podczas gdy 

Żydzi prześladują Chrystusa, zjawia się obcy przechodzień, aby współcierpieć z Panem [...]. 

To przełożenie krzyża oznacza, że pokutna moc krwi Barankowej i pełne działanie wszystkich 

tajemnic religijnych przeszły od obrzezanych na nieobrzezanych i z cielesnych na duchowych 

synów [...]. 

[Syn Boży] złożył Ojcu samemu siebie w nowej i prawdziwej ofierze pojednania. Nie w 

świątyni jednak pozwolił się ukrzyżować [...] ani też w tym mieście, co miało ulec zburzeniu 

za karę swej zbrodni, jeno z dala od miasta, poza jego murami. W ten sposób skończyły się 

zapowiedzi utajone w ofiarach starego przymierza. Nowa ofiara na nowym składa się ołtarzu. 

Krzyż Chrystusa stał się stołem ofiarnym nie jednej świątyni, ale ołtarzem świata                         

(św. Leon Wielki, „Mowy” 59,4-5, tłum. K. Tomczak). 

 

 

 
                                                             
6  H. Langkammer, Passio Domini nostri Jesu Christi, s. 78 



 

„I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15, 21) 

Często się zdarza, iż to, o czym się sądzi, że było czynione dla Boga, było spełnione tylko 

dla pozyskania względów ludzkich. Dobrze to wyraża ów Szymon, który napotkany w drodze, 

przymuszony - krzyż Pana niesie. Cudze bowiem ciężary z musu się dźwiga, jeśli się coś czyni 

dla poklasku. Czyż więc Szymon nie wyraża umartwiających się, ale pysznych? Oni przez 

umartwienia dręczą ciało, lecz owocu za swe umartwienie wewnętrznie nie szukają.  

Krzyż Pana Szymon dźwiga przymuszony, podobnie jak grzesznik nie z własnej woli 

wypełniający dobry czyn. Spełnia rzecz dobrą, ale owocu z tego nie ma. Ów Szymon niesie 

krzyż, ale na nim nie umiera, ponieważ umartwiający się, ale pyszni, wprawdzie 

umartwieniami gnębią ciało, ale przez pragnienie uznania żują dla świata (św. Grzegorz 

Wielki, „Homilia na Ewangelię” 32,4, tłum. W. Szołdrskiej). 

 

 

„A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali” (Mk 15, 25) 

Jeden z ewangelistów powiedział, że o godzinie szóstej został ukrzyżowany, a inny, że o 

trzeciej. Jeśli nie wyjaśnilibyśmy tej różnicy, odczuwalibyśmy pewne zamieszanie. 

Powiedziano o Piłacie, że z nastaniem godziny szóstej zasiadł w trybunale. A rzeczywiście, 

kiedy Pan został podniesiony na drzewie, była godzina szósta. Inny natomiast ewangelista, 

wnikając w sposób myślenia Żydów, którzy pragnęli ukazać siebie jako niewinnych śmierci 

Pańskiej, w swojej relacji mówiąc, że Pan został ukrzyżowany o godzinie trzeciej, wykazał ich 

winę. Zważywszy wszystkie okoliczności tej narracji oraz to, co mogło się wydarzyć od chwili 

oskarżenia Go przed Piłatem w tym celu, by został ukrzyżowany, uznajemy, że mogła być 

godzina trzecia, gdy krzyczeli: <Ukrzyżuj, ukrzyżuj!>. W rzeczywistości wtedy Go zabili, gdy 

krzyczeli. Egzekutorzy wyroku ukrzyżowali Go o godzinie szóstej, natomiast niewierni Prawu 

wołali o godzinie trzeciej. To, czego tamci dokonali rękami o godzinie szóstej, ci drudzy 

językiem o godzinie trzeciej. Ci, którzy krzyczeli, srożyli się bardziej przeciw Królowi niż 

tamci, posłusznie spełniając wyrok    (św. Augustyn, „Objaśnienia Psalmów” 65, 5, tłum. 

A. Żurek). 


