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Janowy opis męki Jezusa

Gdy czytamy opis męki Jezusa prze-
kazany nam przez poszczególne 
Ewangelie, uderza nas ogołocenie, 
uniżenie, a wręcz wyniszczenie Zba-
wiciela. Jakże wymownie brzmią 
wtedy starotestamentalne proroc-
twa, chociażby tzw. Pieśni o Słudze 
Jahwe z Księgi Izajasza, ukazujące 
tajemniczą, cierpiącą postać, na 
widok której wielu osłupiało, gdyż 

tak nieludzko został oszpecony Jego 

wygląd i postać Jego była niepodobna 

do ludzi (Iz 52,14; por. Ps 22). Taki 
obraz kenozy potęgują współczesne 
przedstawienia męki Jezusa, które 
przybliżają odbiorcy wydarzenia 
zbawcze sprzed 2000 lat w Jerozo-

limie, chociażby słynny film „Pasja”. 
Jednak po głębszej lekturze zauwa-
żymy, iż każdy z ewangelistów nie-
co inaczej przedstawia życie Jezusa, 
w tym także opis Jego męki i śmierci.  
Marek kieruje swoje opowiadanie do 
niewierzących, a jego celem jest do-
prowadzenie ich do wiary: uznania  
w Jezusie Syna Bożego (Mk 15,39); 
Mateusz pisze do judeochrześci-
jan, ukazuje zatem w świetle Stare-
go Testamentu znaczenie śmierci 
Chrystusa. Z Łukaszowej Ewangelii 
przebija wrażliwość i czułość do tak 
strasznie umęczonego Pana. Na tym 
tle wyróżnia się czwarty Ewange-
lista, Jan: za zasłoną Jezusa cierpią-
cego ukazuje nam Jego królewski 
majestat.

Ja jestem

Scena pojmania, która stoi na po-
czątku męki Jezusa, wskazuje kie-
runek myśli teologicznej, jaką obrał 
św. Jan: Jezus rzekł do tych, którzy po  

Niego przyszli: „Kogo szukacie?”. Od-

powiedzieli Mu: „Jezusa z Nazaretu”. 

Rzekł do nich Jezus: „Ja jestem”. Również 

i Judasz, który Go wydał, stał między 

nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: „Ja 

jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię  
(J 18,5-6). Jezus sprawia swoją Bo-
ską mocą, że przeciwnicy oddają Mu 
pokłon. Święty Jan już na początku  
opowiadania o męce sygnalizuje 
czytelnikowi, że choć będzie widział 
Jezusa męczonego i zabitego, to jed-
nak jest On tym, który ma władzę – 
prawdziwym Królem. Słowa Jezusa  
Ja jestem to nie tylko Jego identyfi-
kacja wśród zgromadzonych. Na-
wiązują one do Księgi Wyjścia, 
gdzie Jahwe objawia swoje imię 
Mojżeszowi: Tak powiesz synom  

Izraela: JESTEM posłał mnie do was 

(Wj 3,13-14). Jezus wielokrotnie 
w Ewangelii Jana właśnie tak siebie  
określa (4,26; 6,20; 8,24.28.58; 
13,19), tym samym już przy pojma-
niu wiemy, że – choć związany przez 
kohortę – pozostaje przedwiecznym 
i wszechmocnym Bogiem. Co cieka-
we, Judasz w relacji Jana nie całuje 
Jezusa, aby Go wskazać. Ten gest 
identyfikacji znany z innych Ewan-
gelii nie jest potrzebny, gdyż Jezus 
sam się zgłasza, sam przejmuje ini-
cjatywę, sam wychodzi naprzeciw 
swoim oprawcom. Męka i śmierć 
to nie przypadkowy zbieg wypad-
ków, to wydarzenia, które Jezus 
sam podejmuje, a nie bezwiednie 
się im poddaje. On wie o wszystkim 
wcześniej, On wychodzi naprzeciw, 
On inicjuje rozmowę (J 18,4). Mocą 
tego samego autorytetu Jezus odsyła 
swoich uczniów, gdyż jest Mistrzem 
do końca troszczącym się o swoich 
umiłowanych (u synoptyków prze-
straszeni apostołowie po prostu 
uciekają, por. Mt 26,56; Mk 14,50). 
W końcu Jezus wyjawia wprost Pio-
trowi, że to On sam akceptuje mękę 
jako kielich, który Mu podaje Ojciec 
(J 18,11). Już sam początek odsłania 
zatem teologiczny sens tego, co się 
wydarzy: śmierć Jezusa nie będzie 

Męka Jezusa  
w Ewangelii
św. Jana

Pocałunek Judasza, Giotto di Bondone
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tragicznym finałem Jego życia, lecz 
objawieniem mocy Boga, która 
manifestuje się przez wiedzę Jezusa,  
Jego wolę, działanie i aprobatę  
wydarzeń.

Przed Sanhedrynem

Ewangelista Jan, w przeciwieństwie 
do synoptyków, nie relacjonuje pro-
cesu Jezusa pod przewodnictwem 
Kajfasza (J 18,24). Nie wynika to 
bynajmniej z faktu, iż nie miał wie-
dzy na temat przesłuchania przed 
Sanhedrynem. Gdy zagłębiamy się 
w czwartą Ewangelię, dostrzegamy, 
że cała publiczna działalność Jezusa  
to jeden wielki sądowy „proces” 
z Żydami, którzy na każdym kro-
ku odrzucają Jego mesjańską tożsa-
mość. Decyzja o zgładzeniu Jezusa  
została podjęta jeszcze przed aresz-
towaniem: Wobec tego arcykapłani 

i faryzeusze zwołali Wysoką Radę 

i rzekli: „Cóż zrobimy wobec tego, że 

ten człowiek czyni wiele znaków?  

Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy 

uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, 

i zniszczą nasze miejsce święte i nasz 

naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, 

który w owym roku był najwyższym 

kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie 

rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwa-

gę, że lepiej jest dla was, gdy jeden czło-

wiek umrze za lud, niż miałby zginąć 

cały naród”. Tego jednak nie powie-

dział sam od siebie, ale jako najwyższy 

kapłan w owym roku wypowiedział 

proroctwo, że Jezus miał umrzeć za 

naród, a nie tylko za naród, ale także, 

by rozproszone dzieci Boże zgromadzić 

w jedno. Tego więc dnia postanowili 

Go zabić (J 11,47-53). Tenże wyrok 
śmierci poprzedzony był innymi 
wydarzeniami, które synoptycy 
przytaczają podczas samego pro-
cesu, natomiast Jan rozciąga je na 
całą swoją Ewangelię: wypowiedź 
Jezusa dotycząca świątyni (J 2,19; 
por. Mk 14,58) czy roszczenia me-
sjańskie i oskarżenie o bluźnierstwo 
(J 10,22-39; por. Mk 14,61-64). Taki 
zabieg znów podkreśla pełną świa-
domość Jezusa co do swojego życia 
i misji, które od samego początku są 
ukierunkowane na zbawcze dzieło 
krzyża.

Przed Piłatem 

Sąd przed Piłatem jest przez Ewan-
gelistę Jana ukazany znacznie sze-
rzej niż przez synoptyków. Spośród 
siedmiu scen, na jakie możemy 
podzielić to przesłuchanie (18,28; 
18,29-32; 18,33-38a; 19,1-3; 19,4-7; 
19,8-12; 19,13-16a), na centralnym 
miejscu znajduje się wyszydzenie 
króla (19,1-3). Piłat, człowiek zadu-
fany i pełen cynizmu, oskarżyciele 
żydowscy, którzy w swoim zacie-
trzewieniu i zaślepieniu, pragnąc 
doprowadzić do śmierci Jezusa, go-
towi są nawet wyznać pogańskiego 
imperatora jako króla – te postaci 
i ich zachowania paradoksalnie 
ukazują, iż wyszydzenie króla jest 
tak naprawdę manifestacją jego  
królewskiej godności! Choć od-
rzucony, mający na głowie koro-
nę z cierni i w szyderski sposób 

odziany płaszczem królewskim 
– Jezus prezentuje się wyraźnie  
jako prawdziwy Król i Mesjasz. 
Od tego momentu Ewangelii  
będzie On widziany właśnie 
w swojej godności królewskiej, co 
w zamiarze św. Jana podkreśla dwa 
aspekty tajemnicy Jezusa. Po pierw-
sze, w oczach świata panowanie 
Jezusa jest przedmiotem kpin i szy-
derstw, i zostaje po prostu odrzucone.  
Po drugie, to właśnie w takim uni-
żeniu i wyszydzeniu najpełniej za-
znacza się królowanie Zbawiciela.
W scenie wydania wyroku śmierci 
na Jezusa (J 19,13-16) znajduje się 
szczegół, który znów może rzucić 
światło pomocne w jej odczytaniu. 

Oto, gdy Piłat usłyszał słowa Żydów: 
Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacie-

lem cezara, przeląkł się, wyprowadził 

Jezusa na zewnątrz i zasiadł (gr. ekathi-

sen) na trybunale, na miejscu zwanym 

Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata  

(J 19,13), skąd zostanie wydany wy-
rok śmierci. Jednak to greckie sło-
wo ekathisen może mieć znaczenie 
zarówno „zasiadł”, jak i „posadził”. 
Z opisu sceny wiemy, że to Piłat jest 
sędzią, więc to on „zasiada” na try-
bunale i wydaje wyrok. Jakby jednak 
brzmiało to zdanie, gdyby użyć dru-
giego znaczenia? Piłat „wyprowa-
dził Jezusa na zewnątrz i posadził na 
trybunale...”. Wiemy, że od strony 
historycznej należy przyjąć raczej 
to pierwsze znaczenie. Czy nie jest 
jednak tak, iż takie ambiwalentne 
użycie tego słowa przez Jana było 
celowe? Od strony teologicznej, to 
właśnie ten sądzony i skazywany na 
śmierć Jezus jest przecież prawdzi-
wym Sędzią, podobnie jak wcześniej 
w wyszydzanym królu paradoksal-
nie mamy dostrzec oblicze prawdzi-
wego Władcy i Króla.

Krzyż Jezusa – tronem 
Niebieskiego Króla

Wspomniane już było, że od mo-
mentu ubiczowania Jezus jawi się 
w oczach czwartego Ewangelisty  
jako jedyny i prawdziwy Król.  
Rzeczywiście, nawet sama droga 
krzyżowa jest w swojej istocie or-
szakiem królewskim. Ten, który 
w Ogrójcu sam wychodzi naprze-
ciw swoim oprawcom i przejmuje 
inicjatywę, także tym razem sam, 

dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce 

zwane Miejscem Czaszki (J 19,17). 
Nie jest przypadkiem, że św. Jan po-
mija scenę pomocy Szymona z Cy-
reny, o której mówią synoptycy, czy 
płaczących kobiet. Prawdziwy Król 
sam wypełnia misję zleconą Mu 
przez Ojca. Kolejny werset (19,18) 
przynosi już scenę ukrzyżowania. 
Krzyż Jezusa zostanie postawiony 
pomiędzy dwoma innymi krzyża-
mi. Kto na nich wisiał? Pewnie bez 
zawahania odpowiemy, że dwóch 
łotrów. Sprawdźmy więc, w jaki 
sposób mówią o nich ewangeli-
ści. Mateusz i Marek nazywają ich 

Święty Jan już na  

początku opowiadania 

o męce sygnalizuje  

czytelnikowi, że choć 

będzie widział Jezusa  

męczonego i zabitego, 

to jednak jest On tym, 

który ma władzę –  

prawdziwym Królem.
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„rozbójnikami” (gr. lestai, por. Mt 
27,38; Mk 15,27), Łukasz mówi 
o „złoczyńcach” (gr. kakourgoi).  
Powyższe relacje jak najbardziej 
wpisują się w znany nam obraz 
łotrów. Jednak znów relacja Jana 
jest nieco inna: Tam Go ukrzyżowa-

no, a z Nim dwóch innych, z jednej 

i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa 
(J 19,18). Przy Jezusie na krzyżach 
nie ma łotrów! Co więcej, w pobliżu 
w ogóle nie ma nikogo, kto wskazy-
wałby, że Jezus umiera jako złoczyń-
ca. Nawet pod krzyżem nie stoją  
szydercy, o których wspominają 
inni ewangeliści (por. Mt 27,39 – 
u Jana ostatnie wyszydzenie miało 
miejsce w scenie biczowania, od 
której Jezus wyraźnie jest prezen-
towany jako Król). Janowe podkre-
ślenie, iż Jezus został ukrzyżowany  
pośrodku, uwypukla niezwykłość 
tego miejsca: paradoksalnie okazuje  
się, że zajmuje On zaszczytne miej-
sce centralne, przeznaczane zazwy- 
czaj dla króla! Święty Jan znów 

w sposób symboliczny wskazuje na  
królewską godność Jezusa, którego 
tronem jest krzyż.
Jak już było wspomniane, wszyscy 
synoptycy przytaczają scenę prze-
słuchania Jezusa przez Piłata, jed-
nak tylko Jan w swojej Ewangelii 
ją rozwija. Jezus przyznaje, że jest 
Królem, ale ponadto tłumaczy, na 
czym Jego królestwo polega, i dla-
czego w oczach ludzi jest skazań-
cem i łotrem: Królestwo moje nie jest 

z tego świata. Gdyby królestwo moje 

było z tego świata, słudzy moi biliby 

się, abym nie został wydany Żydom. 

Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd 
(J 18,36). W tym kontekście jakże  
wymownie brzmią słowa winy  
wypisane na tabliczce umieszczonej 
na krzyżu: „Jezus Nazarejczyk, Król 
Żydowski”. Choć o samym napisie 
wspominają wszyscy ewangeliści, to 
jednak tylko Jan mówi o tym, że ar-
cykapłani żydowscy poszli do Piłata 
z prośbą: Nie pisz: Król Żydowski,  

ale że on powiedział: Jestem Królem 

Żydowskim (J 19,21). Arcykapłani 
chcieli zmienić napis, aby było wia-
dome, w jaki sposób kończą ci, któ-
rzy uważają się za króla. Piłat, nie 
zgadzając się na zmianę (Com napi-

sał, napisałem), mimowolnie staje się 
świadkiem, który potwierdza rze-
czywistą królewską godność Jezusa. 
Same języki, w jakich zredagowano 
napis (nie tylko hebrajski, ale i ła-
ciński – urzędowy język administra-
cji rzymskiej – oraz grecki – język 
handlu we wszystkich częściach im-
perium), są świadectwem mesjań-
skiej tożsamości Jezusa. Ponieważ 
w wersji łacińsko-greckiej ukazywa-
ły się najważniejsze dla mieszkań-
ców imperium cesarskie dekrety, 
tym samym znów proklamacja kró-
lewskiej godności Zbawiciela zostaje  
obwieszczona całemu światu. Choć 
Jego królestwo nie jest z tego świa-
ta i przez ten świat jest najczęściej 
pogardzane, to uważny obserwator 
może jednak znaleźć świadectwa 
ukazujące, kto jest prawdziwym  

Ecce Homo, Antonio Ciseri
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Sędzią, Władcą i Królem.
Przy Jezusie – Królu w relacji 
czwartego Ewangelisty nie dość, że 
nie ma łotrów, to dodatkowo mo-
żemy odnaleźć Jego wierne sługi: 
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka 

Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena (J 19,25). 
Inni ewangeliści przekazują, że ko-
biety nie stały blisko krzyża: Było 

tam również wiele niewiast, które przy-

patrywały się z daleka (Mt 27,55, por. 
Mk 15,40; Łk 23,49). U synoptyków 
pełnią one rolę przede wszystkim 
świadków, którzy przekażą dalej 
relację o męce Jezusa, dlatego mogą 
przypatrywać się z daleka. U Jana są 
blisko, gdyż każdy Król ma swoją 
najbliższą i najwierniejszą służbę. 
Pod krzyżem jest także umiłowany 
Apostoł Jan. Natomiast po śmierci 
Jezusa inni Jego uczniowie – Józef 
z Arymatei oraz Nikodem, który  
przyszedł do niego nocą – stają 
się wykonawcami królewskiego 
pogrzebu Mistrza: Jego grób jest 

nowy, a ciało namaszczone wonno-

ściami i owinięte w płótna (J 19,40). 
Wspomnienie o ogrodzie na końcu  
opowiadania (Na miejscu, gdzie Go 

ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie 

zaś nowy grób, w którym jeszcze nie 

złożono nikogo. Tam to więc, ze wzglę-

du na żydowski dzień Przygotowania, 

złożono Jezusa, bo grób znajdował się 

w pobliżu – J 19,41-42) tworzy z jed-
nej strony swoistą inkluzję z jego 
początkiem (por. J 18,1), z drugiej  
podaje czytelnikowi klucz do lektu-
ry i interpretacji całego świadectwa 
o męce i śmierci Jezusa. Wspomniany 
ogród teologicznie ukierunkowuje  
na inny ogród, ten z Księgi Rodzaju, 
z opowiadania o stworzeniu pierw-
szego człowieka. Budzi on w czy-
telniku nadzieję, że wraz z Jezusem 
i dzięki Jego męce i śmierci cała 
ludzkość, każdy z nas, może mieć 
udział w Jego królestwie – nowym 
Edenie, w którym jesteśmy na nowo 
stworzeni przez obmycie z grze-
chów, ku zmartwychwstaniu.
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