
Ostatnia Pascha Jezusa (Mk 14)

• 14,1-11 – zdrada Judasza i namaszczenie Jezusa

- tradycja hagiograficzna (legenda) połączyła wątki kobiet: (1) tej, która namaściła przed 
Paschą głowę Jezusa w Betanii, w domu Szymona Trędowatego (Mt 26,6-13/Mk 14,3-9); (2) 
grzesznicy, która namaściła stopy Jezusa w domu Szymona, faryzeusza (Łk 7,36-50) oraz 
łącząc (3) Marię z Betanii (namaszczenie stóp Jezusa przed Paschą, J 12,1-8) z Marią 
Magdaleną i przedstawiając ją jako pokutującą prostytutkę z rozpuszczonymi, długimi 
włosami (późna starożytność, pobiblijne!)
- 14,9: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię… → to już się dzieje!

• 14,12-16 – przygotowania do Paschy

a) Pascha – święto pasterskie (baranek); 14. dnia miesiąca Nisan
b) Przaśniki – święto rolnicze (chleby niekwaszone); od 15. do 22. dnia miesiąca Nisan
→ połączone w liturgii żydowskiej jako pamiątka nocy wyzwolenia z niewoli egipskiej
→ hebr. pesah – przejść, ominąć, oszczędzić

• 14,17-25 – Ostatnia Wieczerza

- posiłek: chleb i wino jako wydane Ciało Jezusa i przelana Jego krew (kontrast z wydaniem 
Jezusa przez Judasza)
- wylana krew przymierza - nawiązanie do przymierza na Synaju (Wj 24)

• 14,26-52 – Góra Oliwna i ogród Getsemani

- kulminacyjny u Marka moment w ramach wątku niezrozumienia i niedoskonałości uczniów
- 3 stopnie izolacji Jezusa: (i) odejście od Dwunastu; (ii) odejście od wybranych 3 uczniów; 
(iii) samotne upadnięcie na ziemię i prośba do Ojca, by zabrał od niego kielich 
→ milczenie Ojca + 3 sceny snu uczniów → zgoda na wolę Ojca + ogłoszenie, że Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników (wcześniej 3 zapowiedzi)

- 3 akty wydania Jezusa:

(a) pocałunek Judasza 
(b) opuszczenie i ucieczka wszystkich
(c) ucieczka nagiego młodzieńca (14,51; por. 16,5) → symbol porażki: ci, co wsześniej 
zostawili wszystko, by pójść za Jezusem, teraz zostawiają wszystko, by od Niego uciec

• Do przemyślenia:

(1) Jakie miejsce zajmują pieniądze w moim życiu? Służą mi do tego, by okazywać miłość 
innym (kobieta namaszczająca Jezusa bardzo drogim olejkiem) czy też ja im służę, nawet za 
cenę pogardy wobec innych (niektórzy oburzeni; Judasz)?

(2) Jak wygląda moja modlitwa w trudnych chwilach życia? (rozważ Mk 14,32-39)
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