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15.Godzina chwały Jezusa (J 18-19)

• Narracja o męce – prawdopodobnie najstarsza część opowiadania o Jezusie 

a) wspólny dla Mt/Mk/Łk/J schemat 4 wydarzeń: (1) aresztowanie, (2) przesłuchanie przez 
żydowskiego arcykapłana, (3) proces przed Piłatem, (4) ukrzyżowanie/pogrzeb

b) opowiadanie u Jana: próba zachowania tradycji historycznej (obecnej u synoptyków), 
ALE: gruntownie przepracowanej ze względów teologicznych i dramatycznych

• 18,1-12: aresztowanie w ogrodzie za potokiem Cedron

- określenie synoptyczne miejsca, gdzie Jezus poszedł z uczniami po Ost.Wieczerzy: ogród 
zwany Getsemani (Mk 14,32/Mt) i/lub Góra Oliwna (Mk 14,26/Mt/Łk)
(wejście na Górę Oliwną oraz Janowy potok zimowy [cei,marroj] obecne w opowiadaniu o 
ucieczce Dawida przed Absalomem – 2Sm 15,23.30)

- modlitwa do Ojca wobec lęku przed godziną męki (por. Mk 14,35) u Jana przemieszczona 
jest wcześniej (J 12,27-28) → cała scena Janowa koncentruje się na aresztowaniu

- typowo Janowe cechy sceny aresztowania: Jezus, wiedząc, że Judasz nadchodzi (z kohortą 
= ok. 600 żołnierzy ?!), wychodzi, aby go spotkać (18,3-4)

- dwukrotne pytanie Jezusa: Kogo szukacie? 
→ kohorta, strażnicy od arcykapłanów i faryzeuszów oraz Judasz:  upadają, słysząc, jak Jezus
przedstawia się „JA JESTEM” (18,5-6)

→ w męce u Jana to Jezus jest postacią, która od początku do końca kontroluje przebieg 
wydarzeń (por. zapowiedź z 10,18:  Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam 
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać.)

• 18,13-27: przesłuchanie przez Annasza i zaparcie się Piotra

- u Jana: brak sesji Sanhedrynu podejmującego decyzję o śmierci Jezusa (już wcześniej w 
11,45-53); choć wspomina się Kajfasza, to Annasz przewodniczy przesłuchaniu

- jedynie u Jana: zaparcie się Piotra poprzedzone wzmianką „innego ucznia, znanego 
arcykapłanowi” (R.E. Brown: „prawdopodobnie Umiłowany Uczeń”)

- zaparcie się Piotra na dziedzińcu odbywa się równolegle do przesłuchania wewnątrz (gdy 
Jezus mówi arcykapłanowi, by zapytał się tych, którzy słyszeli, czego nauczał Jezus – 18,21, 
Piotr w tym samym czasie zapiera się, że nie jest Jego uczniem)

• 18,28-19,16: proces przed Piłatem

- ukształtowanie dramatyczne tekstu: dwa miejsca akcji – (A) Jezus w pretorium; (B) „Żydzi” 
na zewnątrz pretorium – pomiędzy którymi chodzi Piłat, próbując pojednać nieugięte strony
(7 scen, z centralną sceną ukoronowania Jezusa w 19,1-3)
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- tylko J wyjaśnia, dlaczego Jezusa przyprowadzono do Piłata (18,31: Żydom nie wolno było 
nikogo skazać na śmierć) oraz dlaczego Piłat wydał wyrok skazujący, choć był przekonany, że
Jezus na to nie zasługuje (19,12: lęk przed utratą życzliwości cesarza, gdyby Żydzi donieśli, 
że nie ukarał króla-uzurpatora)
- Jezus: wyjaśnia prawdziwy charakter Jego królestwa (NIE polityczne – 18,36-37) 
- „Żydzi”: przyznają, że problem nie dotyczy zarzutu, że Jezus jest królem Żydów, 
ALE:  że twierdzi, iż jest Synem Bożym (19,7)

- 18,37:  Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. 
→ wyzwanie rzucone Piłatowi, czy przynależy do prawdy 
→ scena okazuje się być sądem na Piłatem przed Jezusem, nad którym Piłat nie ma żadnej 
rzeczywistej władzy (19,11)

- scena biczowania przesunięta jest do środkowej części procesu (Mk/Mt – na końcu), aby 
Piłat mógł zaprezentować umęczonego i wyśmianego Jezusa „Żydom” w scenie Ecce homo 
→ nadzieja, że zrezygnują z żądania kary śmierci

- chociaż Piłat ulega ich naciskom, arcykapłani zmuszeni są zapłacić za to zrzeczeniem się 
swoich mesjańskich oczekiwań (19,15: Poza Cezarem nie mamy króla.)

→ potwierdzenie Janowej tezy, że ci, którzy unikają opowiedzenia się za Jezusem, aby 
uniknąć sądu (konsekwencji), nie należą do prawdy (por. 9,18-23; 12,32-43)1

• 19,17-42: ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb

- 19,19-22: tytuł winy (Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski) – choć obecny u synoptyków, u 
Jana staje się okazją do rozbudowania sceny, w której Piłat potwierdza uroczyście prawdę o 
Jezusie (kto usiadł na trybunale?)

- 19,23-14: podział szat –  precyzyjne wypełnienie zapowiedzi ST → potwierdzenie, że Jezus 
cały czas zachowuje kontrolę nad tym, co się z Nim dzieje w męce

- 19,25-27: kobiety obok krzyża (u synoptyków: z daleka), włącznie z matką Jezusa 
oraz UU (obie postacie nigdy nie nazwane z imienia u Jana!) 
→ dar relacji matka-syn → utworzenie wspólnoty uczniów, którzy są dla Niego matką i 
bratem → wspólnota, która zachowała tę Ewangelię

- 19,30: ostatnie słowo z krzyża – Wypełniło się + dar Ducha 

- 19,31-37: przebicie boku – wypełnienie 7,37-39 (z wnętrza Jezusa wypłynie żywa 
woda, symbolizująca Ducha) oraz 1,29 (Jezus jako Baranek Boży)

- 19,38-42: pogrzeb – obok Józefa z Arymatei (Mt 27,57; Mk 15,43; Łk 23,51) także Janowy 
Nikodem, który do tej pory nie wyznał publicznie wiary w Jezusa;
- teraz: publicznie wyprawia zaszczytny pogrzeb Jezusowi, wypełniając obietnicę Jezusa, że 
pociągnie wszystkich do siebie po swoim wywyższeniu (12,32)


