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Ogród Oliwny,
niemy  świadek

Po spożytej wspólnie kolacji  
w Wieczerniku, Jezus wyrusza  
z uczniami do ogrodu Getsemani  
przekraczając po drodze dolinę 
Cedron. Ze wzgórza, na którym 
położona jest Jerozolima, udają się 
na przeciwległe zbocze Góry Oliw-
nej na wschód od miasta. Droga nie 
jest daleka, dziś można ją pokonać 
w 20 minut. Nie było też w tym nic 
wyjątkowego.
Jak przekazuje Łk 21,37, gdy Jezus 
z uczniami przybyli do Jerozoli-
my na zbliżające się święto Paschy, 
w ciągu dnia przebywali w mieście 
nauczając, a noce spędzali na Górze 
Oliwnej. Mogli tam nocować pod 
namiotami, choć ewan geliści tyl-
ko raz wspominają o nich w sce-
nie przemienienia na górze Tabor. 
Drugą, może nawet bardziej praw-
dopodobną, możliwością była grota, 
która znajduje się u podnóża tej góry 
i można znaleźć ją tam również dziś.

Wskazany przez Łukasza zwyczaj 
(ethos) może również sygnalizo-
wać, że Jezus nie ma zamiaru ucie-
kać, robić uniku, ale świadomie  
powtarza ten krok, aby Judasz  
mógł Go łatwo odnaleźć, jest goto-
wy kontynuować to, do czego jest  
powołany1.
Możemy się tylko domyślać moty-
wacji, dla których Jezus z uczniami  
nie nocował w samej Jerozolimie. 
Być może potrzebował odosobnie-
nia, gdyż w mieście zapewne nie 
zaznałby spokoju od ludzi, jak by-
wało to już wielokrotnie w miejsco-
wościach, gdzie nauczał i uzdrawiał.
Trzeba zdać sobie jednak sprawę,  
że Góra Oliwna nie była wtedy 
miejscem odludnym i zupełnie 
anonimowym. W święto Paschy 
przybywali do Jerozolimy piel-
grzymi z całej Palestyny i nie tylko. 
Szacuje się, że mogło ich być po-
nad sto tysięcy, co zdecydowanie 

przekraczało możliwości stosunko-
wo niewielkiego miasta Jerozolimy, 
aby zapewnić wszystkim przyby-
szom miejsce do noclegu i spoży-
cia paschy2. Żeby jednak wszyscy 
w tym czasie mogli być w Jerozo-
limie i spożyć tam paschę, posze-
rzano tymczasowo granice miasta  
poza jego mury, w ten sposób obej-
mując również tereny przylegające 
oraz zachodnie zbocze Góry Oliw-
nej, na których pielgrzymi szukali  
miejsca do zatrzy mania3. Ponadto  
bramy Jerozolimy na noc były za-
mykane, dlatego też ci, którzy nie 
znaleźli noclegu w gospodzie lub 
u jakiejś lokalnej rodziny, musieli  
opuścić jej mury4.
W tradycyjnym wyobrażeniu sceny  
modlitwy w Ogrójcu i aresztowania  
Jezusa jako jej miejsce przyjmuje 
się ogród na Górze Oliwnej. Po-
twierdzają to wszyscy synoptycy  
(Mk 14,26; Mt 26,30; Łk 22,39).  
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Podobnie Jan, choć nie wprost, 
wspomina o ogrodzie za poto- 
kiem Cedron (J 18,1). Ponadto 
Marek i Mateusz precyzują to  
miejsce (Mk 14,32; Mt 26,36) 
mówiąc o „posiadłości zwanej 
Getsemani”. Nazwa „Getsemani” 
pochodzi z języka hebrajskiego lub 
aramejskiego i składa się z dwóch 
członów: gat – tłocznia, miejsce 
produkcji oliwy, oraz shemanim – 
oznaczający różne rodzaje oliwy lub 
miejsce ich przechowywania, co mo-
żemy przetłumaczyć jako „tłocz-
nia oliwy”5. Badania archeologiczne 
wskazują, że mogła to być znajdują-
ca się do dziś u podnóża Góry Oliw-
nej spora grota (11 na 18 metrów), 
która w czasie zbiorów oliwek 
funkcjonowała jako tłocznia, na  
wiosnę zaś mogła być ideal nym  
schronieniem dla pielgrzymów –  
ciepłym, przestrzennym, z dostępem  
do wody6. Już od III w. była znanym 
miejscem pielgrzymek chrześci-
jan i uznawana za miejsce areszto-
wania7. Posiadłość Getsemani, jak 
przekazują Marek i Mateusz, mo-
gła być zatem grotą, gdzie produko-
wano oliwę z oliwek uprawianych 
w licznych ogrodach na Górze 
Oliwnej, w której mógł być ogród, 
zapewne też była ogrodzona. 

Była zatem idealnym miejscem, aby 
spokojnie wypocząć po ciężkim 
dniu spędzonym w gwarnym mie-
ście. Przemawia za tym również 
fakt, że wiosenne noce w Judei były 
dość chłodne z obfitą poranną rosą, 
więc nocowanie pod gołym niebem 
przez Jezusa – który prze cież znał 
wielu życzliwych ludzi w Jerozoli-
mie, mogących  zaoferować Mu lo-
kum – jest mało prawdopodobne8. 
Niewykluczone zatem, że właśnie 
tam udali się swym zwyczajem 
na spoczynek. Ta noc jednak mia-
ła być zupełnie inna.
Jak wiemy, w Ogrodzie Oliwnym  
rozegrały się dwie bardzo ważne  
sceny ewangeliczne. Pierwsza to  
modlitwa Jezusa, w której w sposób  
ostateczny podejmuje zbawienną  
dla ludzkości decyzję oddania  
swojego życia na krzyżu, wypowia-
dając do Ojca słowa: Nie moja wola, 

lecz Twoja niech się stanie (Łk 22,42). 
Tuż po tej modlitwie, po krótkim dia-
logu z uczniami, nadchodzi Judasz  
wraz ze sługami świątynnymi, aby 
Go pojmać. Stamtąd pojmany Jezus 
jest prowadzony przed Sanhedryn.
Góra Oliwna, oprócz tego, że była 
miejscem uprawy oliwek i doraźną 
przestrzenią noclegową dla piel-
grzymów, związana była z wieloma 
innymi wydarzeniami oraz wizjami 
prorockimi opisanymi w Piśmie 
Świętym. We fragmentach narra-
cyjnych w Nowym Testamencie 
słowo horos może być użyte w celu 
wska za nia miejsca jakiejś sytuacji, 
również miejsca nadzwyczajnych 
wydarzeń, większej bliskości Boga, 
odosobnienia i modlitwy9. Szcze-
gólnie w Ewangelii Łukasza góra 
ma charakter miejsca do modlitwy 
(6,12; 9,28; 22,39).
Pojawia się ona choćby w scenie 
wjazdu do Jerozolimy (Mk 11,1; Mt 
21,1; por. Łk 19,29), bowiem właśnie 
z tej góry Jezus wyrusza na osiołku. 
To miejsce wiąże się również z kil-
koma smutnymi wydarzeniami opi-
sanymi w Starym Testamencie: Eze-
chiel (11,23) opisuje wizję, w której 
chwała Pańska odchodzi poza mury 
miasta na górę na wschód od Jero-
zolimy. Natomiast Druga Księga 
Samuela 15,30 wspomina Dawida, 
który idzie boso na Górę Oliwną 

uciekając przed swoim synem Absa-
lomem. Król Dawid i jego potomek 
Jezus wychodzą z Jerozolimy na 
Górę Oliwną, gdzie doznają smut-
ku i odrzucenia, kroczą za nimi ich 
towarzysze. Również przez tę górę 
prowadziła droga Judejczyków na 
wygnanie. To na jej zboczu zapłakał 
Jezus nad Jerozolimą przepowia-
dając jej zburzenie (Łk 19,37-44).  
W tym kontekście wyruszenie  
Jezusa na Górę Oliwną nabiera 
większej głębi, zabarwienia od-
rzucenia, a z perspektywy narodu 
żydowskiego utraty Bożej chwa-
ły, wygnania Króla. Wszystkie 
te wizje i wydarzenia zawiera-
ją jednak perspektywę powrotu.  
U Łukasza jest to prawdopodobnie 
miejsce wniebowstąpienia Jezusa  
(Łk 24,50-51, Dz 1,10-12), a w kon- 
tekście Zachariasza 14,4, który  
prorokuje o stopach Pana dotyka-
jących góry w dniu bitwy tak, że 
się rozstąpi, być może również  
ponownego przyjścia (Dz 1,11).
Po tym, jak zapoznaliśmy się z miej-
scem wydarzeń, możemy się jeszcze 
pokusić o próbę odpowiedzenia so-
bie na pytanie o historyczność sce-
ny z Ogrodu Oliwnego. O ile opis 
aresztowania zasadniczo nie pozo-
stawia większych wątpliwości w tej 
kwestii, jednak do sceny modlitwy 
Jezusa ktoś mógłby zgłosić pewne 
zastrzeżenia.
Kiedy wyobrazimy sobie uczniów 
przebywających w grocie, przy-
gotowujących się do snu, i Jezusa, 
który opuszcza ich, aby się modlić, 
pojawia się pytanie, skąd wiado-
mo, co Jezus robił na modlitwie? 
Część relacji, która mówi o słowach 
skierowanych do uczniów, aby 
się modlili oraz fakt oddalenia się  
i powrotu do uczniów nie wymaga 
dowodów, gdyż to działo się w ich 
obecności. Natomiast wątpliwość 
może pojawić się co do brzmienia 
słów modlitwy Jezusa. Wiemy, że 
oddalił się od uczniów, aby w pew-
nej odległości modlić się samotnie. 
W relacji Mateusza i Marka zabie-
ra ze sobą trzech uczniów, czego 
nie ma już w opisie Łukaszowym, 
oni jednak zasypiają, o co sam  
Jezus ma do nich pretensje. Ponadto  
w każdym przypadku pozostawia ich  
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w pewnej odległości, aby modlić się 
samotnie. Dlatego też, aby ucznio-
wie mogli coś usłyszeć i zobaczyć, 
musiałby On modlić się albo we-
wnątrz wspomnianej groty, np. 
po przeciwnej stronie do miejsca 
spoczynku uczniów (wiemy już, 
że grota ma 18 metrów długości), 
albo na zewnątrz tuż przy wejściu. 
Zakładamy też, że uczniowie nie 
musieli zasnąć od razu po oddale-
niu się Jezusa. Nie jest to zupełnie 
bezpodstawna teza. Po pierwsze, 
dlatego, że Jezus nakazuje im mo-
dlitwę, a w relacji Marka, aby sie-
dzieli i czuwali. Po drugie, z opisów 
ewangelicznych wynika, że Jezus 
nie odszedł daleko. Stąd, wydaje się, 
że najbardziej prawdopodobnymi 
świadkami – według relacji Marka  
i Mateusza – pozostają wybrani 
przez Jezusa trzej uczniowie, których 
co prawda Łukasz nie uwzględnił  
w swoim opisie, jednak nie znaczy  
to, że odrzucił taki scenariusz wy-
darzeń. Inną próbą wyjaśnienia 
tego problemu jest sugestia, jakoby 
świadkami modlitwy Jezusa stały się 
postronne osoby. Jedną z nich mógł 
być młodzieniec z Ewangelii Marka 
(14,51-52), świadek aresztowania. 
Mógł to być jakiś pielgrzym, któ-
rych nie brakowało na zboczu Góry 

Oliwnej, o czym wspomniano wcze-
śniej. Jednak młodzieniec występuje  
jedynie w opisie Markowym i jest 
bardzo zagadkową postacią, na 
temat której jest wiele hipotez.  
O  pielgrzymie natomiast trudno 
coś powiedzieć, gdyż jego obec-
ność zakłada również, że przekazał 
on dalej to, co zobaczył i usłyszał,  
a tradycja milczy na ten temat. Dal-
sze dywagacje zatem idą w kierunku 
kolejnych hipotez, które już nie-
wiele są w stanie wnieść do roz-
ważania. Nie zmienia to faktu, że 
żaden z syno ptyków nie zrezygno-
wał ze słów modlitwy Jezusa, ani  
z relacji o Jego trudnym zmaganiu 
(Łukasz dodatkowo pisze o krwa-
wym pocie), co oznacza, że należy 
przyjąć ich opisy jako prawdopo-
dobne, ale również, a może przede 
wszystkim, patrzeć na nie z perspek-
tywy teologicznej.
Jak mogliśmy zobaczyć, wydarze-
nia modlitwy i aresztowania Jezusa, 
choć tak ważne dla naszego zbawie-
nia, odbyły się w cieniu zwyczaj-
nych okoliczności. Niemniej jednak 
w perspektywie biblijnej, posiadają 
o wiele szerszy horyzont symbo-
liczny, co pozwala nam bardziej 
zagłębić się w wizję Bożego planu  
zbawienia człowieka.
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