
Mk 15, 6 - 15 

 

 (6)  Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.  

 (7)  A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu 

popełnili zabójstwo.  

 (8)  Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił.  

 (9)  Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?  

(10) Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść.  

(11) Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza.  

(12) Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem 

żydowskim?  

(13) Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go!  

(14) Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj 

Go!  

(15) Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał 

ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

 

 



Jezus odrzucony przez swój naród - (Mk  15, 6 - 15) 

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

 

  Scena z Mk 15, 6-15 jako kontynuacja sceny poprzedniej zwraca uwagę na pewien 

szczegół – na zwyczaj żydowski uwalniania niektórych więźniów na święto Paschy.  

 Różne dokumenty historyczne poświadczają jego istnienie, przywołując podobne 

przypadki 1 . Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego Piłat nie zdecydował samodzielnie                        

o uwolnieniu Jezusa, tylko próbował skorzystać ze zwyczaju żydowskiego – co poniekąd 

mogło świadczyć o tym, że sam uznał Go za winnego przestępstw, o które Go oskarżono. 

Dlaczego uległ oskarżeniom Żydów? 

  Warto w tym miejscu przybliżyć postać Piłata. Świadectwa, które mówią o nim, 

określają go jako wroga Żydów.  

Piłat objął swój urząd w 26 r. po Chr. jako piąty już z kolei prefekt Judei.  

❖ Na początku swojej działalności sprowadził do twierdzy Antoni w Jerozolimie 

sztandary z podobizną Tyberiusza – ówczesnego cesarza. To nie spodobało się 

Żydom, więc udali się do jego rezydencji w Cezarei Nadmorskiej z żądaniem ich 

usunięcia. Kiedy otoczył ich kordon żołnierzy, a Piłat zagroził im śmiercią, oni 

wcale się nie ulękli, lecz odsłonili swoje karki, oświadczając, że wolą zginąć, niż 

dopuścić do pogwałcenia Prawa. Piłat ustąpił.  

❖ Podobna sytuacja powtórzyła się w 32 r. po Chr. Piłat umieścił kilka tarcz ku czci 

cezara  w pałacu Heroda. I tym razem Żydzi domagali się ich usunięcia. Gdy Piłat 

odmówił, zwrócili się wprost do Tyberiusza. I ostatecznie to on rozstrzygnął spór, 

nakazując je zdjąć. Kiedy później Piłat postanowił wybudować akwedukt, aby 

doprowadzić nim wodę do Jerozolimy, pieniądze na pokrycie związanych z budową 

kosztów zabrał ze skarbca świątynnego. To znów oburzyło Żydów. Wszczął się 

bunt, który prokurator uśmierzył za pomocą kijów. Wodociąg ukończono.  

❖ Kolejnego okrucieństwa Piłat dopuścił się na przełomie 36 i 37 r. po Chr., kiedy to 

grupa uzbrojonych Samarytan zgromadziła się u podnóża góry Garizim, gdyż jeden 

z nich – oszust, jak się okazało – twierdził, że zna miejsce, gdzie Mojżesz ukrył 

złote naczynia. Piłat napadł na nich, kilka osób zginęło w walce, a pochwyceni 

jeńcy też zostali zabici. Wówczas jednak legat Syrii Witeliusz, któremu prefekt 

Judei podlegał, interweniował u władz w Rzymie, i Piłat został usunięty ze swojego 

urzędu.  

To wszystko pokazuje, że darzył on co najmniej niechęcią powierzony jego władzy lud.  

                                                           
1 H. Langkammer, Passio Domini nostri Jesu Christi, s. 72. 



Jeśli zatem nie odrzucił wprost oskarżeń Żydów pod adresem Jezusa, to znaczy, że 

kierował się nie tyle prawem, ile polityczną kalkulacją.  

Możliwe, że zdawał sobie sprawę, że zmierzch kariery dowódcy straży pretoriańskiej 

Sejana (jego upadek nastąpił w 31 r. po Chr.), dzięki któremu objął urząd prokuratora, bardzo 

osłabił jego pozycję. Domyślał się, że nie znajdzie wsparcia w Rzymie, gdyby doszło do 

przelewu krwi w Jerozolimie. A znając nieustępliwość Żydów, nie mógł wykluczać, że                 

w przypadku odmowy skazania przez niego Jezusa wybuchnie bunt. Musiał więc szukać 

innych rozwiązań.  

 Przyjmuje się, że Mk 15, 6-15 opisuje historyczne wydarzenia, tym bardziej, że 

wspominają o nich wszyscy ewangeliści. Jan pisze nawet wprost, że na Piłata wywarto nacisk 

o charakterze politycznym (J 19, 12). 

  Mk 15, 6. Scena rozpoczyna się od przypomnienia, że Piłat „na każde święto miał 

zwyczaj uwalniać [Żydom] jednego więźnia, którego żądali”. Przy czym warto podkreślić, 

że użyte oryginalne słowo παρητοϋντο wskazuje, że chodziło o zwolnienie ułaskawionego 

już więźnia, a nie dopiero żądanie jego uwolnienia (z Mk 15, 8 zdaje się wynikać, że Żydzi 

już dobrze wiedzieli, po kogo przyszli). 

  Mk 15, 7.  Wyjaśnia, kim był Barabasz, jest niezbędne, aby dobrze zrozumieć sens 

całego opowiadania. Był to więzień, który z kilkoma innymi mężczyznami wszczął 

„rozruch”, w wyniku którego doszło do zabójstwa. Najprawdopodobniej chodziło o jakieś 

wystąpienie przeciw Rzymianom.  

Na podstawie relacji Marka odnosi się wrażenie, że Barabasz co prawda był jakoś 

zamieszany w te dramatyczne wydarzenia, ale sam nie dopuścił się zabójstwa. Mógł być 

zatem oskarżony tylko o współudział w przestępstwie. I to tłumaczy, dlaczego właśnie                 

o Barabasza upomniała się delegacja, która prawdopodobnie składała się z członków jego 

rodziny i przyjaciół. 

  Mk 15, 8-9.  Tłum prosi o uczynienie zadość corocznej tradycji: o zwolnienie jednego            

z więźniów. Czy Piłat wiedział, jakie są oczekiwania delegacji, która przed nim stanęła?  

Byłoby naiwnością sądzić, że nie. On jednak nie dał tego po sobie poznać. 

Najprawdopodobniej z różnych doniesień wiedział, że Jezus cieszy się popularnością wśród 

ludu (Mk 14, 2), i w tym widział szansę na Jego ocalenie. Nie był przekonany co do Jego 

winy, natomiast Barabasza była dla niego bezdyskusyjna.  

Uwolnienie człowieka, który współuczestniczył w akcie terroru, było sprzeczne                          

z interesem Rzymu, przez niego tutaj reprezentowanym. Stąd pewnie w głowie Piłata zrodził 

się pomysł, aby w ostatnim momencie uznać, że sytuacja jest wciąż otwarta i , odwołując się 

do tłumu, skłonić delegację do wyboru Jezusa zamiast Barabasza.  



W ten sposób pozbyłby się niejasnej dla siebie „sprawy Jezusa”, a jednocześnie stanąłby 

wyraźnie na straży interesów Rzymu. Śledząc dalszy rozwój wydarzeń, widać, że Piłat 

przeliczył się jednak w swoich kalkulacjach. 

   Mk 15, 10-14. Wers Mk 15, 10 przypomina nam motywy wydania Jezusa przez 

arcykapłanów – „zawiść” , „zazdrość” (φϴόνον).  

Arcykapłanie zaczęli agitować lud przeciwko Jezusowi, tak jakby chcieli dopiero 

przekonać Piłata o Jego winie. Możliwe, że delegacja, która u dała się do prokuratora                     

z prośbą o zwolnienie Barabasza, skontaktowała się już z członkami Wysokiej Rady.  

I to z jej inspiracji arcykapłani zaczęli podburzać tłum przeciwko Jezusowi, żądając 

uwolnienia Barabasza. Przeciwnicy Jezusa przejrzeli grę Piłata. Sprawili, że tłum zaczął 

wznosić okrzyki: „Ukrzyżuj Go!” (Mk 15, 13).  

Co więcej, Piłat przez swoją grę odebrał sobie możliwość rozstrzygnięcia sprawy na 

gruncie prawa rzymskiego (wskazując winę bądź jej brak u oskarżonego) i stanął wobec 

rozemocjonowanego tłumu. Zamiast więc wyrokować z bezstronnością sędziego – 

podporządkował się oczekiwaniom arcykapłanów. Oddał się niejako w ich ręce.  

Zawisła nad nim groźba, że jeśli nie podporządkuje się delegacji Wysokiej Rady, to ona 

złoży na niego skargę u samego cesarza Tyberiusza w Rzymie, o czym wiadomo z Ewangelii 

św. Jana (J 19, 12). Próbował co prawda dalej bronić Jezusa, stawiając kolejne pytanie, ale 

tłum już nie przestawał domagać się śmierci Jezusa: „Ukrzyżuj Go!” (Mk 15, 14).  

 Piłat uległ więc i skazał Jezusa jako przestępcę politycznego na śmierć krzyżową. 

Prawdopodobnie wypowiedział wówczas zwyczajową formułę: Ibis in crucem („Pójdziesz na 

krzyż”). 

  Ukrzyżowanie było okrutną formą egzekucji, którą Rzymianie przejęli od 

Kartagińczyków i stosowali tyko wobec niewolników i pospolitych przestępców. Nie wolno 

było skazać na ukrzyżowanie obywatela rzymskiego.  

Cyceron twierdził, że „kat, zakryta twarz i już sam wyraz „krzyż” powinny być daleko nie 

tylko od ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, oczu i uszu” 2 . Skazańca 

najpierw biczowano, a potem zmuszano go, aby niósł krzyż na miejsce stracenia, leżące poza 

miastem. Chodziło tu o poprzeczną belkę, do której, po przybyciu na miejsce kaźni, 

przybijano nagiego skazańca, a następnie wyciągano na pionowy słup (liczący ponad 3 m), 

osadzony w ziemi. Wówczas do belki pionowej przybijano gwoźdźmi stopu, ułożone jedna 

na drugiej.  

Gwoździe powodowały porażenie nerwów, co wiązało się z trudnym do zniesienia bólem. 

Aby go uśmierzyć, można było skazańcowi podać napój oszałamiający. Nad jego głową 

wieszano zazwyczaj tabliczkę z wypisanym uzasadnieniem wyroku.  

                                                           
2 Cyceron, Pro Rabirio16. 



 Ukrzyżowany w takiej pozycji człowiek, aby się nie udusić, starał się co chwila unosić 

ciało, wspierając się na wystającym pod stopami kołku. Konanie mogło trwać kilka dni. 

Czasami, aby przyśpieszyć śmierć, łamano mu kości nóg. 

 Mk 15, 15. Piłat, ulegając żądaniom tłumu, zwolnił Barabasza, a Jezusa wydał na 

ukrzyżowanie. Poprzedzało je ubiczowanie – jako kara towarzysząca. Również Mateusz               

(Mt 27, 26), wyraźnie wspomina o biczowaniu w takim właśnie znaczeniu.  

  Inaczej przedstawia to Jan (J 19, 1), który ubiczowanie oddziela od decyzji o wydaniu 

Jezusa na ukrzyżowanie, jakby miało ono być według niego ostatnią próbą, jaką podjął Piłat, 

aby Go ocalić. Piłat, według Jana, liczył na to, że ubiczowaniem osłabi zapiekłość Wysokiej 

Rady i odstąpi ona od żądania Jego śmierci. Bez względu na motywy prokuratora Judei jest 

faktem, że Jezus został wychłostany przez żołnierzy rzymskich. 

  Przed właściwą kaźnią Jezus doświadczył więc okrutnej kary, która sama nierzadko 

kończyła się śmiercią. Rzymski bicz składał się z drewnianej rękojeści i z przymocowanych 

do niej rzemieni, na których często były nawleczone kawałki kości lub ołowiane kulki. 

Biczowany, obnażony do pasa, przyjmował karę w pozycji pochylonej, co zwiększało jej 

dotkliwość.  

Józef Flawiusz w swoim dziele Wojna żydowska opisuje przypadki kary chłosty (które 

sam, jako uczestnik powstania w Galilei, inicjował). Z opisów tych wynika, że niektórzy 

skazańcy w trakcie chłosty umierali z powodu przeraźliwych ran. A trzeba dodać, że chłosta 

u Rzymian była jeszcze bardziej okrutna, jako że żaden regulamin nie ograniczał liczby 

razów (u Żydów maksymalna ich liczba wynosiła 39). To wszystko daje nam jakieś 

wyobrażenie tego co w Ewangelii św. Marka zostało skwitowane krótką wzmianką: „Jezusa 

zaś kazał ubiczować”. 

 

Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich 

 

„Kilka już razy powtarzał chwiejny, małoduszny Piłat te słowa: „Nie znajduję w Nim 

żadnej winy; każę więc wychłostać Go i wypuścić na wolność”. Lecz wciąż się powtarzały 

natarczywe i groźne okrzyki motłochu żydowskiego: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!” – 

wołano ze wszystkich stron. jeszcze, co zrobi potem, uparł się wykonać swoją wolę.                  

Nie wiedział jeszcze, czy potem uwolni Jezusa, czy wyda Go na śmierć, ale w każdym razie 

kazał Go tymczasem ubiczować na sposób rzymski. Zaraz też sprowadzili siepacze Jezusa  

z terasy, bijąc Go i popychając krótkimi pałeczkami; środkiem rozszalałego motłochu 

poprowadzili Go na forum, na północ od pałacu Piłata, gdzie nieopodal strażnicy, 

naprzeciwko jednej z hal otaczających rynek, stał słup do biczowania. Słup ten stał osobno, 

nie jako część składowa budynku.  



Był tak wysoki, że człowiek słusznego wzrostu, wyciągnąwszy ręce, mógł dosięgnąć 

dłonią do górnego zaokrąglonego końca, opatrzonego pierścieniem żelaznym; od tyłu słupa                   

w połowie wysokości były także powbijane pierścienie czy też haki. 

Do biczowania wyznaczano sześciu oprawców. Byli to jacyś łotrzykowie, gdzieś z Egiptu, 

którzy pojmani, pracowali tu przymusowo przy budowlach i kanałach jako niewolnicy lub 

więźniowie. Do posług w pretorium wybierano zwykle najpodlejszych i najokrutniejszych. 

Jezus drżał na całym ciele, stanąwszy  przed słupem. Sam ściągał spiesznie swe suknie 

rękami okrwawionymi i opuchniętymi od ostrych powrozów, a podczas tego modlił się czule 

i wstawiał do Boga za swymi katami, którzy i teraz nie dali Mu ani chwilki spokoju. […] 

Teraz dobrowolnie wzniósł Jezus ręce i objął nimi słup. Kaci, klnąc straszliwie i szarpiąc 

Nim, przymocowali Jego święte ręce do żelaznego pierścienia u góry i tak naciągnęli całe 

ciało, że nogi, przymocowane u dołu, zaledwie dotykały ziemi. I tak stał Najświętszy ze 

Świętych, obnażony, rozpięty na słupie zbrodniarzy, w nieskończonej trwodze i hańbie, a 

dwaj z tych okrutników zaczęli ze zwierzęcą żądzą krwi siec rózgami Jego święte plecy od 

góry do dołu. Rózgi te wyglądały jak białe, łykowate pręty; a może były to pęki zeschłych żył 

bydlęcych lub twarde, białe paski skórzane. […] 

Motłoch trzymał się w pewnym oddaleniu od słupa, mniej więcej na szerokość jednej 

ulicy. Wokoło stali żołnierze, najgęściej zaś koło strażnicy. Często ktoś z tłuszczy zbliżał się 

do słupa; jedni przypatrywali się w milczeniu, inni szydzili. Zdarzało się, że w niektórych 

budziła się jakaś lepsza iskierka ich istoty, ogarniało ich uczucie wewnętrznego wzruszenia 

na widok katowanego Jezusa; w takich razach zdawało mi się, jakoby promień świetlisty 

padał z Jezusa na nich. 

Obok przy strażnicy widziałam nikczemników ulicznych, skąpo odzianych, którzy 

przygotowywali świeże rózgi, inni znów spieszyli postarać się o gałązki cierniowe.               

Służalcy arcykapłanów kręcili się w pobliżu katów i przekupywali ich, by jeszcze bardziej 

męczyli Jezusa; kazali także przynieść wielki dzban gęstego, czerwonego napoju, a kaci 

popijali obficie i prawie zupełnie pijani coraz okrutniej się srożyli.  

Po kwadransie biczowania odstąpili oprawcy, a przyłączywszy się do swych kolegów, 

zaczęli się w najlepsze upijać. Po tak bolesnej operacji całe ciało Jezusa pokryte było 

pręgami sinymi, brunatnymi i czerwonymi. Krew święta spływała w perlistych kroplach na 

ziemię. Drgania bolesne wstrząsały tym biednym ciałem, a wokoło, zamiast litości, słychać 

było tylko drwiące, szydercze okrzyki. […] 

Po krótkim odpoczynku druga para katów rzuciła się z nową wściekłością na Jezusa.                  

Ci mieli znów inne rózgi, najeżone chyba cierniami, utkane gęsto kolcami i kulkami. Pod ich 

silnymi uderzeniami pękały pręgi na ciele Jezusa, krew tryskała obficie wokoło, obryzgując 

ręce oprawców. Pod srogimi, bolesnymi razami jęczał Jezus i drżał boleśnie, ale nie ustawał 

się modlić za tych zaślepionych ludzi. […] 



Wreszcie przystąpiła do Jezusa trzecia para katów z nowymi biczami; były to pęki 

łańcuszków czy rzemyków, umocowanych w żelaznej rączce, a zakończonych żelaznymi 

haczykami. Ci już nie ranili, ale po prostu odrywali tymi haczykami całe kawałki skóry                   

i ciała, tak że miejscami widać było nagie kości.  

Pióro się wzdryga przed opisywaniem tej ohydnej, barbarzyńskiej sceny. A nie dosyć im 

było tego. Oto odwiązawszy sznury, obrócili Jezusa i przywiązali z powrotem poranionym 

grzbietem do słupa. Jezus nie miał już na tyle sił, by sam się utrzymać na nogach, więc 

przykrępowali Go powrozami przez pierś poniżej ramion i kolan, a ręce związali z tyłu              

w środku słupa. Jak wściekłe psy rzucali się znowu na Pana. Jeden z nich trzymał w lewej 

ręce mniejszą, cieńszą rózgę i tą smagał oblicze Jezusa, raniąc je boleśnie. Nie było już 

zdrowego miejsca na Jezusie. Najświętsze, czci najgodniejsze ciało Syna Bożego, poszarpane 

bezlitośnie, przedstawiało jedną wielką ranę krwią broczącą. Oczyma krwią nabiegłymi 

spoglądał Jezus na swych katów z niemym błaganiem litości, a oni tym bardziej się srożyli. 

Więc Jezus jęczał tylko z cicha, a z ust Jego wyrywał się słabnący głos: „Biada!”. 

Cała ta straszna katusza trwała już prawie trzy kwadranse, gdy wtem przyskoczył                       

z gniewem do słupa jakiś obcy człowiek z ludu, trzymając w ręku nóż zakrzywiony. Był to 

krewny ślepego Ktesifona, uzdrowionego przez Jezusa. „Stójcie! – zawołał – nie zamęczcie 

na śmierć niewinnego człowieka!”.  

Pijani kaci zatrzymali się na chwilę ze zdziwieniem, a on spiesznie jednym cięciem 

przeciął powrozy, krępujące Jezusa, związane z tyłu słupa w jeden gruby węzeł na wielkim, 

żelaznym gwoździu. Spełniwszy to, zniknął zaraz na powrót w tłumie. Bezwładne, poranione 

ciało Jezusa, niepodtrzymywane powrozami, osunęło się przy słupie w kałuże własnej krwi. 

Tak pozostawili kaci Jezusa, a sami poszli pić dalej, zawoławszy przedtem na znajdujących 

się w budynku strażnicy siepaczy, by upletli koronę cierniową. […] 

Przez cały czas biczowania, pod gradem bolesnych, obelżywych razów, Jezus modlił się 

wciąż i ofiarował siebie za grzechy wszystkich ludzi. Kilkakroć widziałam, jak zjawiali się 

przy Nim bolejący aniołowie, by Go pocieszyć. Teraz także, gdy leżał poraniony u słupa, 

pojawił się przy Nim anioł, by Go pokrzepić. Wydawało mi się, że podaje Mu do ust jakiś 

świetlisty pokarm. 

Po chwili odpoczynku wrócili znowu oprawcy i, kopiąc Jezusa, kazali Mu wstać, mówiąc, 

że chcą dokończyć Jego przemiany w króla. Poszturchując Go, kazali Mu wziąć przepaskę 

leżącą na boku, a gdy Jezus zaczął się czołgać ku niej, potrącali ją umyślnie dalej nogami, 

śmiejąc drwiąco. I tak długą chwilę musiał Jezus z wysiłkiem po ziemi wlec się jak robak, 

pławiąc się we własnej krwi, zanim dosięgnął przepaski i osłonił nią porozdzierane lędźwie. 

Biciem i kopaniem zmusili Go teraz oprawcy, by stanął na obolałych nogach, nie dali Mu 

nawet czasu, by odział się w suknię, tylko zarzucili Mu ją byle jak na ramiona i tak popędzili 

Go spiesznie do strażnicy.  



Szło się tam krótszą drogą przez podsienia budynku otwarte właśnie od strony forum, tak 

że widać było na przestrzał korytarz, w którym siedzieli   w więzieniu dwaj łotrzy i Barabasz.  

Oprawcy wybrali jednak umyślnie dalszą drogę, koło arcykapłanów, a ci, odwracając się 

ze wstrętem, wołali: „Precz z Nim! Precz z Nim!”. Oprawcy poprowadzili Jezusa, 

ocierającego suknią krew z twarzy, na wewnętrzny dziedziniec strażnicy. Żołnierzy nie było 

tu w tej chwili, tylko zbieranina niewolników, siepaczy, łotrów, tłuszczy, słowem – samych 

wyrzutków społeczeństwa. 

Ponieważ postawa pospólstwa stawała się coraz bardziej niepewna, Piłat wzmocnił jeszcze 

placówki strażą ściągniętą z zamku Antonia. Strażnicę całą otoczono gęstym szpalerem 

żołnierzy. Żołnierzom wolno było rozmawiać, śmiać się i szydzić z Jezusa, ale mieli rozkaz 

trzymać się w szeregach i byś wciąż w pogotowiu. Chciał przez to Piłat utrzymać na wodzy 

motłoch i okazać swą władzą. W tym celu zebrał przeszło tysiąc żołnierzy”3. 

 

1. Opis procesu Jezusa u Piłata jest daleki od szczegółowości. Do pewnego stopnia 

może to wynikać z faktu, że trudno było o świadków tego wydarzenia, ale przede 

wszystkim uświadamia to, że Kościół pierwotny nie był zainteresowany dokładnym 

przebiegiem procesu, główną wagę przywiązując do tego, co się stało potem, a więc 

męki Jezusa i Jego śmierci na krzyżu. Jeśli zatem proces w ewangeliach w ogóle 

został przywołany, to w głównej mierze po to, aby uświadomić, że Jezus cierpiał 

niesprawiedliwie. 

 

2. Arcykapłani podburzyli tłum, aby Piłat uwolnił Barabasza, a nie Jezusa. To nie była 

pierwsza manipulacja, jakiej się dopuścili, aby osiągnąć swój cel, czyli 

doprowadzić do śmierci Jezusa. Manipulacja to dość częste zjawisko w historii 

ludzkości. Jest to forma wywierania wpływu na człowieka, aby nieświadomie 

realizował cele manipulatora. Dąży on zwykle do osiągnięcia własnych korzyści 

kosztem manipulowanych. Oczywiście, manipulacja jest działaniem nieetycznym. 

 

3. Swoistym – niemym, a przecież wielce wymownym – świadkiem pogrzebu                       

i zmartwychwstania Jezusa jest Całun Turyński.  

 

Był on poddawany wielokrotnym badaniom przez różne zespoły ekspertów. Ich 

wnioski jednak zasadniczo się pokrywają ze sobą. Pozostały na nim ślady licznych 

ran kłutych na głowie owiniętego weń mężczyzny. Zidentyfikowane w Całunie 

pyłki kwiatowe krzewu Gundeliatourneforii pozwalają stwierdzić, że mężczyzna 

ten musiał mieć założony czepiec z cierni. Kolce wbite w skórę sklepienia czaski 

rozdzierały ją, co było bardzo bolesne.  

                                                           
3Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Ennerich, s.221-226. 



 
 

4. Także odbicie twarzy mężczyzny utrwaliło ślady licznych ran. Przede wszystkim 

rzuca się w oczy brak symetrii, co oznacza, że jej prawa strona, bardziej poraniona, 

była mocno spuchnięta. Szczegółowe badania Całunu pozwalają stwierdzić także 

inne obrażenia. Łącznie doliczono się ponad sześciuset uszkodzeń. Najwięcej jest 

śladów po ranach na plecach. Chłosty w czasach rzymskich dokonywano za 

pomocą „straszliwego bicza” (horriblleflagellum). Uderzenie takim biczem 

rozdzierało skórę, niekiedy bardzo głęboko4. 

 

„Ukrzyżuj Go!” (Mk 15, 13-14) 

Marek, zwolennik zwięzłości, pragnął w sposób krótki przedstawić wolę i wysiłki Piłata 

walczącego o ocalenie Pana. Gdy bowiem powiedział: „Poczęli znowu krzyczeć: Ukrzyżuj 

Go!”, to dał do zrozumienia, że już wcześniej krzyczeli. Kiedy żądali wypuszczenia 

Barabasza, dodaje: „Piłat zaś mówił do nich „Cóż złego uczynił?””, i w ten sposób krótko 

streścił to, co działo się przez długi czas (św. Augustyn, „O zgodności ewangelistów” 3, 13, 

47, tłum. A. Żurek). 

 

„Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza” (Mk 15, 15a) 

Łotr uszedł, Chrystus został potępiony. Winny otrzymał przebaczenie, został skazany Ten, 

który przebaczył wszystkie winy tym, którzy je wyznali. Jednakże i sam krzyż, jeśli się nad nim 

zastanowisz, był sędziowskim trybunałem. Sędzia stał pośrodku (św. Augustyn, „Homilia na 

Ewangelię św. Jana” 31, 11, tłum. W. Szołdrski, W. Kania). 

Wyrok, skazujący Chrystusa wyszedł raczej z tchórzostwa niż z władzy namiestnika. Piłat, 

mając ręce umyte, ale skalane, wydał na krzyż Jezusa tymi samymi wargami, którymi 

najpierw uznał Go niewinnym (św. Leon Wielki, „Mowy” 54, 6, tłum. K. Tomczak). 

 

                                                           
4 Zob. G. Górny, J. Rosikoń, Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Warszawa 2012, 
s. 59-61 



„Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mk 15, 15b) 

Twierdzimy, że w jakiś sposób zapowiedziano w ewangeliach, iż Jezus „został zaliczony               

w poczet złoczyńców” przez złoczyńców, którzy zażyczyli sobie, by ułaskawiono zbrodniarza 

wtrąconego do więzienia za rozbój i morderstwo, a zażądali ukrzyżowania Jezusa                              

i ukrzyżowali Go między dwoma łotrami. I wciąż Jezus ponosi śmierć krzyżową w swych 

prawdziwych uczniach, dających świadectwo prawdzie i wraz z nimi jest skazywany tym 

samym wyrokiem między ludźmi (Orygenes, „Przeciw Celsusowi” II 44, tłum.                                   

S. Kalinkowski). 

 

Na rozkaz [Chrystusa] uciszał się wichry i fale morskie. Wszystko to dowodzi, że istotnie 

wielki to był Król, nie ludzką jednak siłą, ale Bożą mocą się odznaczający. Niechby zatem 

oskarżyciele zmienili swoje oskarżenie i tę cudotwórczą władzę postawili mu jako zarzut! […] 

Po co go oskarżać o ziemskie rzeczy, kiedy naprawdę prześladuje się Go dla 

nadprzyrodzonych? Piłat doskonale odczuwał to, jak złośliwym zarzutem go obciążali […], 

próbował złagodzić wściekłość oskarżycieli. Dlatego pozwolił, czy też rozkazał, poddać Pana 

Jezusa najrozmaitszym zniewagom, żeby ci niegodziwcy, nasyciwszy się krzywdą niewinnego, 

przestali się srożyć. Ale złośliwa ich zawziętość rosła tylko w miarę rozpędu: uzyskawszy 

prawo naigrywania się, poszli dalej i zażądali Jego śmierci. kiedy więc najwyżsi kapłani                

i starsi ludu, i cały lud wołał coraz natarczywiej: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj!” – Piłat wydał 

Jezusa prześladowcom na pastwę, a uwolnił im łotra Barabasza. Tym przeto, co w dzień 

święta Paschy zabijali twórcę życia, przyświecała bezkarność zbrodniarza-mordercy                

(św. Leon Wielki, „Mowy” 61, 2, tłum. K. Tomczak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 - 2012 

"Ukrzyżuj Go!" (Mk 15,13) 

Św. Franciszek Salezy napisał kiedyś:  

„Zalecam zwłaszcza szczerą modlitwę myślną… rozważanie życia i śmierci naszego 

Pana. Jeśli będziesz często wpatrywać się w Niego na medytacji, cała twoja dusza zostanie 

napełniona, Jego podobieństwo będzie w tobie wzrastać, a twoje czyny będą wzorowane na 

Jego czynach”.  

Franciszek zdawał sobie sprawę, że chcąc doświadczyć prawdziwej przemiany w swoim 

życiu, należy głęboko rozważyć tajemnice Krzyża. 

Przenieś się myślą do Wieczernika, do Ogrójca, na Golgotę. Wyobraź sobie, że 

towarzyszysz Jezusowi, gdy konsekruje chleb i wino. Jak brzmi Jego głos? Jaki jest wyraz 

Jego twarzy? Spójrz Mu w oczy, gdy stoi przed Piłatem. Dlaczego milczy? Zastanów się, o 

czym myśli, słysząc, jak tłum domaga się Jego ukrzyżowania. 

Tak często wydaje nam się, że najważniejsze jest to, co my robimy. Owszem, jest to 

istotne, ale nie tak bardzo jak to, czego Bóg w nas dokonuje.  

Dlatego tak cenne jest kontemplowanie Męki Pańskiej, by w ten sposób otwierać się 

na Bożą łaskę. 

Ks. Karl Rahner, jeden z wielkich teologów Soboru Watykańskiego II, pisał: 

 „Nie da się zaprzeczyć, że tu, na ziemi, człowiekowi może być dane doświadczenie łaski, 

które daje mu poczucie wyzwolenia, otwiera przed nim całkowicie nowe horyzonty, wywiera 

na nim głębokie wrażenie, przemienia go, kształtując w nim głęboko chrześcijańską 

postawę, nawet gdy wymaga to długiego okresu czasu”. 

 O to przede wszystkim chodzi! W ten sposób upodabniamy się do Chrystusa! 

Bóg pragnie napełniać nas swoją łaską także w rozpoczynającym się dziś Wielkim 

Tygodniu, w którym rozważamy Mękę Pańską. Chce wniknąć głęboko w nasze dusze                       

i dotknąć je swoją miłością. Wznośmy więc codziennie swój wzrok ku niebu, dziękując Bogu 

za to, że oddał się nam do końca. 

„Jezu, podziwiam Twoją miłość. Brak mi słów, by opisać Twoje miłosierdzie.                 

Mogę tylko powiedzieć: Dziękuję Ci, Panie!” 

 

 


