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OSTATNIE SŁOWA JEZUSA 
WYPOWIEDZIANE Z KRZYŻA

Treść: Wstęp; I. Ojcze odpuść im, bo nie wiedze,I, co czynią (Łk 23,34); II. Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23,43); III. Niewiasto, oto syn 
Twój; ... oto Matka twoja (J 19,26); IV. Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił 
(Mt 27,46); V. Pragnę (J 19,28); VI. Wykonało się (J 19,30); VII. Ojcze, w ręce 
Twoje powierzam ducha mego (Lk 23,46); Zakończenie.

KS. ST A N ISŁ A W  P IO T R O W S K I

W STĘP

Spragnionym i wargami, z głębi serca udręczonego w ram ionach śmierci, 
nim usta konającego zamilkły na tej ziemi u kresu w szystkiego, Chrystus w ypo
wiedział siedem  ostatnich słów. Jest w nich przebaczenie, obietnica i nagroda, 
testam ent, cicha skarga, pragnienie, stw ierdzenie, że dzieło zlecone zostało 
wykonane i m odlitwa oddania się w ręce Ojca. Ze względu na brzem ienną treść 
każdego z tych słów, warto się zatrzym ać nad każdym  z nich, poniew aż odnoszą 
się do nas wszystkich.

I. O JCZE O DPU ŚĆ IM, BO  N IE  WIEDZĄ, CO CZYNIĄ  (Łk 23,34)

Odpuść im - w słowie tym zaw iera się przebaczenie. Jezus w ypow iada je  
w bardzo niekorzystnych dla siebie okolicznościach. Żydzi, Jego ziom kowie, 
wydali na Niego wyrok śmierci. Zanim  Go ukrzyżowali, najpierw  ubiczowali, 
na skronie włożyli cierniow ą koronę, szydząc odziali w szkarłatny płaszcz, lży
li konającem u do końca. W  tych okolicznościach z poranionego bólem  wnętrza 
wydobywa się słowo przebaczenia. Postawa Jezusa jest zupełnie odm ienna niż 
ta, którą da się zauważyć w tekstach Starego Testam entu, w których psalm iści
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w ołają do Boga o pom stę na swoich nieprzyjaciół. Nie tylko przebacza, ale 
prosi Ojca swojego o przebaczenie tym, którzy zgotowali Mu taki los. Prośba 
jest modlitwą, której treść stanowi przebaczenie za grzechy, których dopuszczają 
się, bo nie m ają pełnej świadom ości tego, co czynią. Taką m odlitw ę Jezusa 
naśladow ali w ostatnich chwilach swego życia św. Szczepan (Dz 7,60) i św. 
Jakub, natom iast nieświadom ość, jako motyw mający w części uspraw iedliw ić 
postępowanie Żydów w stosunku do Jezusa, podnosili: św. Piotr w przemówieniu 
po uzdrow ieniu chrom ego (Dz 3,17) i św. Paweł podczas przem ów ienia w 
Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,27)'.

Przebaczenie Jezusa jest spontaniczne, bez niczyjej namowy czy prośby 
przebacza od razu, m imo wrogości, z którą spotyka się do końca. Przebacz im - 
w tych słowach zawarte jest przebaczenie nie tylko bezpośrednim  sprawcom , 
ale tym wszystkim , którzy doprowadzili do skazania i ukrzyżowania. Za nimi 
wszystkimi wstaw ia się u Ojca i dla nich w szystkich prosi o przebaczenie. Od 
tej chwili Jezus staje się wobec Ojca Rzecznikiem  tych wszystkich, którzy za 
winili. Sw. Jan napisał: Chrystus jes t ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie 
tylko, również, za grzechy całego świata (1J 2,1 -2), a autor Listu do Hebrajczyków 
stwierdził: Ukrzyżowany Chrystus (kapłan na wieki) - zawsze wstawia się za 
grzesznikami, którzy przez Niego zbliżają się do Boga  (por. Hbr 7,25).

P rzebaczenie z krzyża  - pow ie Jan Paweł II - je s t  obrazem  i zasadą  
przebaczenia, które Chrystus chce nieść całej ludzkości przez swoją ofiarę2. 
P rośbą Jezusow ą skierow aną do Ojca: P rzebacz im po tencja ln ie , a naw et 
intencjalnie, są objęci wszyscy ludzie.

II. ZAPRAWDĘ, POW IADAM  Cl:
D ZIŚ ZE MNĄ BĘD ZIESZ W RAJU  (Łk 23,43)

W m om encie konania Jezus uśw iadam ia raz jeszcze, że przyszedł dla lu
dzi, dla człowieka. Złoczyńcy, na jego  prośbę, obiecuje raj, m iejsce, dokąd wraz 
z Nim m a wejść. Łotr prosi o wspomnienie, Jezus wynagradza jego  prośbę obiet
nicą w ejścia do królestw a Bożego. W szechm iłosierne Serce Jezusa ułaskaw ia 
nikczem ne występki - nic nie przeszkadza wejściu w Bożą świętość.

Egzekucji Jezusa przyglądało się wielu Żydów. Sw. Łukasz wspom ina o 
trzech kategoriach ludzi, którzy szydzili z Jezusa: byli to członkow ie Sanhedry
nu (w. 35), żołnierze (w. 36-38), jeden z ukrzyżowanych (w. 39-43).

Z Chrystusem  było ukrzyżowanych dwóch złoczyńców. Jeden z nich b lú
znil przeciw  Niemu. Najpierw  przypom niał mesjański tytuł Jezusa i naw oły
wał, aby Jezus ratował ich wszystkich. Początkow a nadzieja przem ienia się nie 
tylko w szyderstwo, ale jest zarazem wyrazem  rozpaczy, a św. Łukasz nazyw a 
to bluźnierstwem . W obronie Jezusa staje w ówczas drugi złoczyńca, tradycja

1 F. G ry g le w ic z , E w angelia  według św. Łukasza. Poznań-W arszaw a 1974, s. 527.
2 Jan  P aw e ł 11, Wierzę w Jezusa C hrystusa O dkupiciela, W atykan 1989, s. 527.
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nazywa go dobrym łotrem. Przypom ni, że ponad ludzkim  sądem  jest sąd Boga, 
a ten nie zostal jeszcze dokonany, wyrok nie wydany. Nie wolno bluźnić i do 
okrutnych grzechów zbrodni dodawać jeszcze grzech bluźnierstwa. Kara zrów 
nała ich wszystkich trzech ze sobą, w ina jest niew spółm iernie różna. Złoczyńcy 
cierpią za swoje winy, Jezus jest niewinny, nic złego nie uczynił. Z ust łotra 
w ydobywa się prośba: Jezu, wspomnij. Czasow nik przypom nij często był uży
wany w m odlitwach. Dobry łotr, wspom inając imię Jezusa, przypuszczał, że 
jest On postacią boską, chociaż nie był o tym całkow icie przekonany. Na prze
szkodzie stało mu ukrzyżowanie. Jak Bóg mógł być poddany takiej karze? Je
zus w ysłuchuje prośby łotra. Obiecuje mu raj. D ziś jeszcze będziesz ze M ną  w 
raju, a więc zaraz po śmierci znajdziesz życie - będzie to życie, o którym  Jezus 
zapewniał w swoim nauczaniu. Życie to spotka łotra, bo łotr się naw rócił, w 
ostatnich chwilach przed śmiercią żałował za swoje przewinienia, a Jezus obiecał 
mu przebaczenie. Złoczyńca, prosząc o przebaczenie, wyznał wiarę w O dkupi
ciela; śm ierć przyjął jako  słuszną karę za zło popełnione, wyznał Jezusowi, że 
w Nim pokłada całą nadzieję. M ożna powiedzieć, że Jezus na krzyżu dokonuje 
pierwszej kanonizacji. Dzięki krzyżowi i śmierci na nim Jezusa człow iek może 
otrzymać przebaczenie wszystkich win, a także całego złego życia. O dkupień
cza ofiara w yjednuje wieczną szczęśliwość. Dysproporcję, jaka zachodzi m ię
dzy grzesznym  życiem, a nagrodą, przezw ycięża ofiara Chrystusa.

Co m iał na myśli Jezus m ówiąc o raju? Kwestię tę należy rozwiązać w 
oparciu o poglądy współczesnych na życie pozagrobowe. Nie znamy tych po 
glądów dokładnie. W iemy o szeolu, który był miejscem  pobytu zm arłych, osob
nym dla grzeszników i dla sprawiedliwych. Do sprawiedliw ych, według trady
cyjnej nauki, wstąpił Jezus, by im zostaw ić radość i ich uwolnić. D ziś jednak 
prawdę o w stąpieniu do piekieł in terpretuje się odm iennie. Jest to praw da 
teologiczna i w ym aga rozgraniczenia formy i treści3. Zstąpienie do piekieł 
oznacza, że Chrystus prawdziwie umarł, oznacza ostatni kres kenozy, a więc 
zejście na samo dno ludzkiego poniżenia, nędzy i opuszczenia; wskazuje także 
na solidarność z um arłym i4. Form uła descensus jest w całe j pełni w ydarzeniem  
zbawczym i przypomina, że Chrystus dla naszego zbawienia doświadczył g ro
zy najcięższego poniżenia5.

3 Form uła zs tą p iI clo p iek ie ł potw ierdza fakt, że C hrystus, zgodnie z ów czesnym  przekona
niem, udał się do szeolu jak o  jeden z um arłych, z tą tylko różnicą, że .lego pójs'cie do krainy 
um arłych m iało na celu przezw yciężenie śm iertelnego losu ludzkiego, pokonania śm ierci, k tóra 
stała się także Jego udziałem  i zapew nienia życia tym. którzy tam  przebyw ali. S. P io tro w sk i, 
Em anuel - Bóg z nami, B iałystok 1995, s. 142.

4 Solidaryzując się z ludźm i, poddat się potędze zła i grzechu po to, żeby podzielić  się z 
nimi darem  praw dziw ego życia. Dał im realną szansę w yzw olenia z o tchłani śm ierci, grzechu 
przez sw ą pełną osobow ą łączność. Tam że, s. 143.

5 Z stąpienie do piekieł jest w yznaniem  wiary w w ydarzenie zbaw cze, nie jes t opisem  podróży 
C hrystusa w celu poznania św iata pozagrobow ego i losu zm arłych. D escensus  je s t tajem nicą, 
kryjącą w sobie bogactw o treści. Zob. W. H ry n ie w ic z , C hrystus naszą P aschą , t. 1, L ublin  1982, 
s· 142, odn. 1.
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M ożliwe jest również tłumaczenie, że raj jest tu w spom nieniem  eschatolo
gicznego królestwa Bożego, które łotr wyprosił w swojej m odlitw ie; królestwa, 
w którym  Bóg przebyw a i dokąd Jezus powróci po skończeniu swego życia i 
wypełnieniu m isji6.

III. NIEW IASTO, OTO SYN  TWÓJ, ...OTO MATKA TWOJA  (J 19,26)

„Niewiasto, oto syn Tw ój”, następnie rzekł do ucznia : „Oto M atka tw o
j a ”. Słow a te potocznie nazyw a się testam entem  Jezusa.

Zwolennicy wykładu m ariologicznego tekstu J 19,26-27 podkreślają zna
czenie faktu, że Jezus zwraca się najpierw do swej Matki, a potem  do um iłow a
nego ucznia. Sposób, w jak i zwraca się do swojej M atki, jest specyficzny - 
używ a słowa Niewiasto. Paralelną sceną do w ydarzenia spod krzyża jest opis 
wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). W obu w ydarzeniach Jezus zw raca się 
do swojej M atki słowem  Niewiasto  (J 2,4; 19,26)7, w obu też M aryja występuje 
jako M atka Jezusa łub Jego M atka (J 2,1,3,5,12; J 19,25,26). W obu scenach 
w ystępuje również słowo godzina , z tym że w Kanie ona jeszcze nie nadeszła 
(J 2,4; 13,1), natom iast na Kalwarii już  nadeszła (J 19,27) - Jezus ju ż  przeszedł 
z tego świata do Ojca. Godzina z Kany ściśle się łączy z godziną  z Golgoty, jest 
aluzją do godziny - m isterium  paschalnego męki i zm artwychw stania, c ierp ie
nia i uwielbienia. J. Kudasiewicz napisał, że według św. Augustyna godzina  
(19.27) na G olgocie jest tą godziną, o której mówił Jezus do M aryi w Kanie; 
wtedy właśnie zapowiedział godzinę swej m ęki8. Jezus da dobre wino zbaw ie
nia, tj. pełnię objaw ienia Bożego.

Paralelizin dwóch tych wydarzeń domaga się interpretacji sceny spod krzyża 
w tym samym znaczeniu, w jakim  jest interpretowane wydarzenie z Kany. Sce
na w Kanie m iała sens mesjański i eklezjalny, w tym sam ym  duchu należy inter
pretow ać scenę na Golgocie. Nie jest to tylko sens synowskiej miłości.

Scenę spod krzyża należy widzieć w perspektywie zbawienia, odkupień
czej m isji, w której obok Jezusa uczestniczy N iew iasta - M aryja. Niewiasto, oto 
syn Twój - w m iejsce siebie Jezus swojej M atce oddaje Jana. W  tym  oddaniu nie 
chodzi tylko o sprawy rodzinne. Jan m a się N ią zaopiekow ać jak  matką. Ona 
winna go traktować jak  w łasnego syna. Znaczenie tego w ydarzenia m a sens 
głębszy. W odkupieńczej misji obok Syna uczestniczy Jego M atka - M aryja. 
Jezus, składając ofiarę za ludzkość, prosi, by zaakceptow ała O na tę ofiarę. M a
ryja za cenę m atczynej ofiary otrzym uje nowe m acierzyństwo, które obejm uje 
nie tylko Jana, ale wszystkich ludzi. Gest ten - powie Jan Paweł II - je s t nie tylko 
gestem  Syna zatroskanego o los Matki, ale gestem  Odkupiciela świata, który

f' F. G ry g le w ic z , Ew angelia  według św. Łukasza, s. 349-350.
7 J. K u d a s ie w ic z , M atka O dkupiciela. K ielce 1981, s. 158-159.
8 N azw anie M aryi N iew iastą  naw iązyw ało do starotestam entow ych proroctw  o Córce S y 

jo n u  i o Izraelu jak o  O blubienicy Jahwe.
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powierza M aryi - „N iew ieście” - rolę nowego m acierzyństwa obejm ującego  
wszystkich ludzi wezwanych clo wspólnoty Kościoła. W tym więc m om encie z 
wysokości krzyża M aryja zostaje ustanowiona, ja k  gdyby „konsekrow ana’' na 
M atkę Kościoła9.

N a Kalwarii zostala Jezusowi tylko M atka. Ogołocony ze w szystkiego w' 
akcie pełnego w yniszczenia, zanim dopełnił swej misji zbaw czą ofiarą z w ła
snego życia, dał światu swoją M atkę. Potem powiedział dokonało się (J 19,28). 
W tym, co się dokonało, Jezus chce, by dla Kościoła i św iata znalazł się rów 
nież dar M atk i10.

Jaki sens m a to nowe m acierzyństwo M aryi i jak należy rozum ieć syno
stwo Jana? Ew angelista posługuje się słowami uczeń, którego m iłował (J 19,26), 
Niewiasta  (J 19,26). Egzegeza czwartej Ewangelii, zdaniem  J. Kudasiewicza, 
przejawia tendencje przedstaw ienia konkretnych osób jako  uosobienia i repre
zentacji jakiejś kategorii ludzi, dzięki czemu postacie te są symbolami lub typami 
danej grupy ludzi" ■ Uczeń um iłowany byłby więc typem  i reprezentantem  każ
dego ucznia, który ze względu na swą wiarę jest m iłowany przez Jezusa. N ie
wiasta w świetle proroctw starotestamentowych, które len tytuł odnoszą do Córki 
Syjonu jako uosobienia całego ludu Bożego (So 3,14; J 2,21; Za 9,5), byłaby 
ikoną i M atką Kościoła; będąc M atką Jezusa, staje się teraz M atką Kościoła. Jej 
macierzyństwo duchowe jest obrazem  m acierzyństwa Kościoła. M acierzyństw o 
cielesne w stosunku do Jezusa przedłuża się w m acierzyństwo duchowe w sto
sunku do wierzących w Jezusa, tj. Kościół. Jan Paweł II powie: Kościół uczy się 
od M aryi swego własnego m acierzyństw an .

Kościół staje się m atką przyjm ując z w iarą słowo B oże13 - podobnie M a
ryja: zaw ierzyła przy zwiastow aniu i przyjęła Słow o Boże.

Kościół realizuje swój wym iar m acierzyński przez sakramenty, rodząc sy
nów i córki do życia w Chrystusie - M aryja wierząc i będąc posłuszną, zrodziła  
na ziemi samego Syna Boga Ojca..., Kościół przez Chrzest rodzi do nowego i 
nieśmiertelnego życia synów z D ucha Świętego poczętych i z Boga narodzo
nych l4.

Kościół, na wzór M aryi, pozostaje dziew icą w ierną swemu Oblubieńcow i, 
a naśladując M atkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo  
nienaruszalną wiarę, mocną nadzieję i szczerą m iłość15. W ten sposób M aryja 
jest obecna w tajem nicy Kościoła jako w zór16.

9 Jan  P a w e ł II, W ierzę w Jezusa C hrystusa O dkupiciela, s. 533.
10 Tam że.
11 J. K u d a s ie w ic z , M atka O dkupiciela, s. 170.
12 RM 43.
13 KK 64.
14 KK 63. 64.
15 KK 64.
16 RM 44.
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IV. BO ZE M Ó J, B O ŻE MÓJ, CZEM UŚ M N IE  OPUŚCIE? (M t 27,46)

Śm ierć Jezusa m a ścisły związek ze zbliżającym  się królestw em  Bożym . 
Już podczas Ostatniej W ieczerzy Jezus spogląda nie tylko w przyszłość ku śm ier
ci, która Go czeka, ale rów nież ku królestwu Bożem u, które dzięki tem u ma 
nadejść. Śmierć jest następstw em  Jego eschatologicznego orędzia i jego sum ą17.

W edług M ateusza i M arka Jezus zakończył swoje eschatologiczne orędzie 
słowami: Boże mój, Boże mój, czem uś M nie opuścił?  (Mt 27,46; M k 15,34). 
M ateusz - według J. Hom erskiego - przytacza te słowa w transkrypcji greckiej, 
częściowo w języku hebrajskim  (Eli, Eli - Boże mój, Boże mój), a częściow o w 
języku aram ejskim  (lema sabachtani - czem uś M nie opuścił) (M k 15,34)18. Ł u
kasz podaje inne wołanie Jezusa na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce pow ierzam  
ducha mego  (Łk 23,46) - są to słowa m odlitwy do Boga z Ps 31 (30),6, pełne 
pogody i ufności. M odlitw ę o podobnej treści odm awiali w ieczorem  wszyscy 
pobożni Ż ydzi15. Jan w kłada w usta um ierającego Jezusa zw ycięski okrzyk: 
Wykonało się (J 19,30). Jezus przez swoją śmierć wykonał w yznaczone przez 
Ojca posłannictwo - sam to stw ierdza w chwili śmierci.

Zdaniem  W. Kaspera słowa: Boże mój, czem uś M nie opuścił?  były trudne 
do przyjęcia dla Łukasza i Jana - trudno im było przyjąć, że Jezus mógł um rzeć 
opuszczony przez Boga, dlatego w kładają w usta um ierającego słow a m odlitw y 
(Łukasz), okrzyku zw ycięstw a (Jan)20. Słowa podane przez M ateusza i M arka 
sprawiły trudność także pierw szym  egzegetom. Jak zatem  należy je  rozum ieć?

Jest to cytat z Psalm u 22(21 ),2, którego słowa niewątpliw ie w yrażają uczu
cia opuszczenia i bólu: ...głębia  - napisał Jan Paweł II - oraz intensyw ność cier
pienia Jezusa, Jego wewnętrzny udział w tym cierpieniu, duch ofiary, a praw do
podobnie także profetycz.no - mesjański sens przeżyw anego dram atu zaw arty w 
słowach P salm isty21.

Dla Jana Pawła II okrzyk um ierającego Jezusa posiada w ieloraką w ym o
wę. Od strony ludzkiej Chrystus chce być solidarny z każdym  człow iekiem  
cierpiącym , stąd pytanie czem u?; od strony Bożej słowa te nabierają znaczenia 
tajemnicy. Pytanie Jezusa czemu  posiada również znaczenie teologiczne. Przez 
tę ofiarę Chrystus miał, w pełnej solidarności z grzesznym człowiekiem , do 
św iadczyć poczucia opuszczenia przez Boga22. Jezus w ypow iedział te słowa z

11 W. K a sp e r , Jezus C hrystus, W arszaw a 1983, s. 118 n.
18 Jan Pawel II analizując Ic słowa napisał: B yć  m oże w ydały się one naocznym  św iadkom  

tak bardzo ważne, że relacjonując rozgryw ający się na K alw arii dram at uznali za słuszne p rzy to 
czyć je  w łaśnie w tym języku , którym  posług iw a ł się Jezus i w iększość  M u w spółczesnych  Izra e li
tów. B yć  m oże p rzekaza ł j e  M arkow i Piotr, podobnie  ja k  w ypow iedziane w  Ogrójcu słow o „Abba " 
- O jciec. W: W ierzę w Jezusa  C hrystusa O dkupiciela, s. 537.

19 F. G ry g le w ic z , Ew angelia  według św. Łukasza, s. 350.
20 W. K a sp e r , Jezus C hrystus, s. 118. Por. H. G e se , Psalm 22 und das N eue Testament. D er  

älteste  B ericht vom Tode Jesu und die E ntstechung des H errenm ahles, ZThK  65(1968)1-22.
21 Jan  P aw e l II, Wierzę w Jezusa C hrystusa O dkupiciela, s. 537.
22 Tam że, s. 538.
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synowskim  oddaniem  i ufnością, bez żalu czy też rozpaczy. N ie są to słowa 
wyrzutu czynionego Ojcu, lecz tylko poczucie bezsiły i osamotnienia, i zdania  
na siebie - uczucia, którego Jezus doświadczył za nas23.

D oświadczając uczucia sam otności Jezus wie, że w rzeczyw istości tak nie 
jest. Sam przecież powiedział Apostołom: Oto nadchodzi godzina, a nawet ju ż  
nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a M nie zostawicie samego. 
Ale Ja nie jestem  sam, bo Ojciec je s t ze M ną  (J 16,32). Będąc zjednoczonym  z 
Ojcem, Jezus nigdy nie pozostaje sam. Ojciec zawsze je s t niezawodny. Sam tak
że pow iedział apostołom: „Ja i Ojciec jedno  je s te śm y” (J 10,30). Chociaż, wie i 
posiada pew ność jedności z Bogiem, tam jednak, gdzie zaczyna się sfera ludz
kich możliwości, pozostających p o d  wpływem wrażeń, uczuć i doznań zw iąza
nych z wewnętrznym  i zewnętrznym  cierpieniem... Jezus przeżyw a tragiczne d o 
świadczenie osam otnienia24. Jest to konsekw encja Jego dzieła, którym  jest za
dośćuczynienie będące celem  składanej ofiary z w łasnego życia.

Słowa Boże mój, Boże mój są początkiem  Psalmu 22(21),2. W iersz ten, 
interpretowany w oderwaniu od kontekstu całego Psalm u, m oże być rozum iany 
jako krzyk rozpaczy konającego człow ieka. Czyni w tedy w rażenie w yrzutu 
boleści, smutku, osam otnienia i opuszczenia przez Boga. Nic więc dziwnego, 
że od początku przysparzał egzegetom  wiele trudności.

Jezus, cytując pierw sze słowa Psalmu 22(21) jako  m odlitwę, znał jego  
zakończenie, które jest hym nem  wyzwolenia, zw iastow aniem  zbawienia dane
go wszystkim  od Boga. Jest ono jednak cierpieniem  przejściow ym , ustępuje 
m iejsca osobistem u wyzwoleniu i powszechnem u zbawieniu. Bóg jes t od po 
czątku Panem  i uratuje do nowego życia25. Ta perspektyw a  - napisał Jan Paweł 
II - z pew nością podtrzym ywała nadzieję w utrapionej duszy Jezusa, tym bar
dziej, że On zawsze ukazywał swoją śm ierć jako  przejście cło zm artw ychw sta
nia, ja ko  swoje prawdziwe uwielbienie2<\  D latego słowa: Boże mój, Boże mój,

21 Tam że. Jezus solidaryzuje się z nam i, często kieru jącym i w chw ilach  bez w yjścia słow a 
skargi, a czasem  w ręcz rozpaczy do nieba.

24 Poczucie nieobecności B oga i opuszczenie, zdaw ać się m oże, tow arzyszą całem u w yda
rzeniu śm ierci Jezusa. Na nieobecność O jca zdają się w skazyw ać w szystkie zew nętrzne w yda
rzenia. Pozw ala na ukrzyżow anie Syna, choć dysponuje zastępam i anio łów  (por. M t 26,53). Sam 
Jezus w O grodzie  O liw nym  pow strzym ał Piotra, gdy ten doby! m iecza w Jego obronie (por. 
J 18.1 On). Piłat w pretorium  kilkakrotn ie próbow ał różnych w ybiegów , by ocalić Jezusa  (por. 
J 18,3 l,38n ; 19,4-6,15,15). W' chwili konania O jciec m ilczy, w rogow ie szydzą: Zaufał Bogu: n ie 
chże Go teraz wybawi, jeśli Go m iłuje  (M l 27,43). Jan  P aw e ł II, W ierzę vi’ Jezusa C hrystusa
O dkupiciela, s. 539.

25 Cytat począ tkow ego  w ersetu psa lm u w edług ów czesnej m etody cytow ania był rów no
znaczny z zacytow aniem  całego psalm u. Psalm ten je s t  lamentacją, która w  drugiej części p r z e 
chodzi w p ieśń  dziękczynną. C ierpienie pobożnych  traktow ano ja ko  opuszczenie p rzez Boga; lecz 
w cierpieniu i nędzy śm ierci dośw iadcza człow iek pobożny, że Bóg od  sam ego począ tku  je s t  P a 
nem. i że go uratuje dla now ego życia (...) D latego słowa Jezusa: „Boże mój. Boże mój, czem uś  
M nie o p u śc ił? ” wcale nie są krzykiem  rozpaczy, lecz m odlitw ą. W. K a sp e r , Jezus C hrystus. 
s. 118.

2r’ Jan  P aw e ł II, W ierzę w Jezusa  C hrystusa O dkupiciela, s. 539-540.
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czem uś M nie opuścił?  nie są krzykiem  rozpaczy lecz modlitwą, która dostarcza 
pew ności, że będzie się wysłuchanym . Te słowa dają M u radość i pew ność, że 
śmierć na krzyżu kończy się zwycięstwem.

Św. Jan przekazał te słowa pragnąc zw rócić uwagę, że Jezus, składając 
swoje życie w całopalnej ofierze, nie pozbył się ludzkiego lęku śmierci. Ludzka 
natura w Chrystusie nie przestała być ludzką do końca. C ierpiąca ludzka natura, 
osobowo zjednoczona z naturą Boską Syna Bożego, w pełni zadośćuczyniła 
Bogu, dając przeobfite wynagrodzenie Bogu za ludzkie grzechy. Ani na chw ilę 
Jezus nie wątpił w zwycięstwo. Nie m a zatem  w ostatnich słowach konającego 
na krzyżu okrzyku rozpaczy, ale jest to głos wiary i synowskiego przyw iązania 
do Ojca, który zbawia przez cierpienie w opuszczeniu. Przez, ból i opuszczenie
- napisał J. Hom érski - jakie  Jezus przeszedł w swojej ludzkiej naturze, uśw ięcił 
On niejako i usankcjonował każde cierpienie człowieka, ukazując równocześnie 
ścieżkę, ja ką  ma on iść, żeby jeg o  ból i cierpienie były miłą Bogu ofiarą21. Jezus 
nie załam ał się w swojej wierze; mocy wiary i konieczności wiary dośw iadczył 
głębiej niż kiedykolw iek kto inny28. Um ierając, wzywa swojego Ojca, z którym  
jest jedno.

V. PRAG NĘ {J 19,28)

Jan, um iłowany uczeń Jezusa, który do końca stał obok krzyża, napisał: 
...wiedząc, że ju ż  się wszystko dokonało, aby spełniło się Pismo, pow iedział: 
„ pragnę” (J 19,28).

Co oznacza to słowo? Słowo pragnę  u św. M ateusza poprzedzają słowa: 
Eli, Eli lema sabachtani? Boże mój. Boże mój, czem uś M nie opuścił?  (M t 27,46). 
Stojący przy krzyżu żołnierze słowa Jezusa odnieśli do proroka Eliasza. Eliasz 
uchodził za osobę, do której Żydzi zwracali się w sytuacjach bez wyjścia. Po
gański żołnierz, słysząc słowa Jezusa wzywającego Eliasza, w hum anitarnym  
geście, chcąc złagodzić pragnienie, podaje Jezusowi gąbkę nasyconą octem (była 
to rzym ska posca, czyli napój chłodzący; por. Lb 6,3; R 2,14). Jezus, m ówiąc: 
Eli, Eli, modli się do swego Ojca: żołnierze nie zrozum ieli tej modlitwy, sądzili. 
że wzyw a Eliasza. N iezrozum ienie to jest jednak  znaczące. Słowo Eli kojarzyło 
się im z Eliaszem , a więc z postacią, która łączy się z praw dą eschatologiczno- 
m esjańską (por. Mt 17,9-13). Nie zdawali m oże sobie nawet z tego sprawy.

Jaki był cel podania hyzopu nasiąkniętego octem? Czy żołnierz podający 
napój chciał Jezusowi przedłużyć życie? Synoptycy uważają, że żołnierze po
dali Jezusowi napój celem w yśm iania Jego. Zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, 
aby Go zdjąć?  (Mk 15,36), aby Go wybawić (Mt 27,49). N atrząsali się też z

27 J. H o m é rsk i, Ew angelia  według św. M ateusza, Poznań-W arszaw a 1979, s. 353.
28 Tem u dośw iadczeniu Psalm  22(21), za pom ocą języka apokalip tyki, nadaje kształt typo

wego i paradygm atycznego  przeznaczenia. W. K a sp e r , Jezus C hrystus, s. 118.
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Niego żołnierze: podchodzili, podaw ali Mu ocet i mówili: „ Jeżeli Ty jes teś  królem  
żydowskim, ratuj sam sieb ie” (Łk 23,36). F. G ryglew icz29 twierdzi, że św. Ł u
kasz wspom ina o trzech kategoriach ludzi, którzy szydzili z Jezusa: byli to człon
kowie Sanhedrynu (w. 35), żołnierze (w. 36-38) i łotr - jeden z ukrzyżow anych 
(w. 39-43). Żydzi nie przyjęli, że Chrystus jest M esjaszem , ani też w ybrańcem  
Boga; żołnierze towarzyszyli męce po to, aby przeciw działać ew entualnem u 
odbiciu Jezusa z krzyża. W szystkie zatem wypowiedzi: członków  Sanhedrynu, 
żołnierzy i łotra były drwinami z bezbronnego skazańca30. Sw. Jan, w odróżnie
niu od synoptyków, napisał: A gdy Jezus skosztował octu, rzeki: Wykonało się!
- „tetelestai” (K 19,30). Jest to, według św. Jana, jedyne słowo, które Jezus 
wypowiedział przed skazaniem. W skazuje ono na w ypełnienie woli Ojca. Jezus, 
zgodnie z całym  opisem męki, zachował do ostatniej chwili ziem skiego życia 
pełną świadomość; wyrazem jej było całkowite wypełnienie woli Ojca (J 19,28)31. 
Jak zatem  należy rozum ieć słowo pragnę?

Nie chodzi tu o bezimienne  pragnienie wykrw aw ionego, pokrytego p ieką
cymi ranam i, nagiego i na skwar południow ego słońca w ystaw ionego c iała12. 
Konający Jezus powtórzył słowo Psalmisty, które Duch Boży wypow iedział 
proroczo na wiele już  lat przed C hrystusow ą męką. Jest to naw iązanie do słów 
z Ps 22,16, w którym  czytamy: ...do podniebienia przysechł język, zlożno mnie 
w prochu śmierci i do Ps 69,22: w pragnieniu poili mnie octem. Jezus wypełnił 
więc to, co przepowiadali prorocy o Jezusie, jako wolę Ojca. Chrystus praw dzi
wie jej pragnął, pragnął ją  wypełnić aż do śm ierci z niepojętą, praw ie uw ielbie
nia godną pokorą” .

Jezus pragnął cierpienia z powodu nas i dla nas. pragnął naszego zbaw ie
nia i naszej m iłości34. Jeśli je s t ktoś spragniony, a wierzy we M nie  - niech p rzy j
dzie do M nie i pije  (J 7,37).

VI. W YKONAŁO SIĘ! (J 19,30)

Sw. Jan napisał: Gdy zaś Jezus skosztował octu, powiedział: „Wykonało 
się!”. A skłoniwszy głowę, oddał ducha  (J 19,30).

Słowo wykonało się znajduje się tylko w Ewangelii św. Jana. Łukasz w 
usta um ierającego Jezusa wkłada słowa: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego du 
cha (Łk 23,46). Św. M arek zamieścił słowa: Jezus zaś zawołał donośnym  gło-

29 F. G ry g le w ic z , E w angelia  w edług św. Łukasza, s. 348.
30 S łow a przypisyw ane członkom  Sanhedrynu częściow o pow tarzają przepow iednię Ps 22,8

o niew innym  ciepiącym  człow ieku: określenie w ybraniec  Boży pochodzi z przepow iedni o S łu
dze Bożym  (Iz 48,1). F. G ry g le w ic z , Ew angelia  według św. Łukasza, s. 348-349.

31 L. S ta c h o w ia k , Ew angelia  według św. Jana, Poznań-W arszaw a 1975, s. 379.
32 K. R a h n e r , Słow a z krzyża, K raków  1984, s. 51.
33 Tamże.
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sem  i oddał duclia (M k 15,37). Te same słowa znajdują się u św. M ateusza 
(27,50).

W szyscy trzej synoptycy w m om encie śmierci stw ierdzili, że Jezus zaw o
łał donośnym  głosem. M ateusz i M arek nie podali słów okrzyku Jezusa. Św. 
Łukasz przypom niał, że Jezus umierał z okrzykiem  na ustach: w Twoje ręce 
oddaję mego ducha. W ydaje się, że w tym okrzyku należy w idzieć ostatnie 
tchnienie św iadom ości i biologicznej żyw otności um ierającego człow ieka35. 
W szyscy czterej ewangeliści podkreślają, że wraz z tym  donośnym  okrzykiem  
Jezus oddał ducha. Duch jest tym pierw iastkiem , dzięki którem u żyje ciało. W 
ten sposób Jezus dokonał ofiary z życia, które otrzym ał od Boga.

W  odróżnieniu od synoptyków, tylko Jan um ieszcza słowo wykonało się. 
Jezus w ypow iedział je  po skosztowaniu octu, który został M u podany. W ykona
ło się - greckie tetełestai - wskazuje, zgodnie z całym opisem  męki, że Jezus do 
ostatniej chwili zachował pełną świadom ość, a wyrazem  jej było całkow ite w y
pełnienie woli Ojca. Poza Łukaszem ani M ateusz, ani też M arek nie podają 
żadnych innych szczegółów konania Jezusa poza faktem śm ierci36.

Z całą odpow iedzialnością Jezus mógł powiedzieć: wykonało się, pon ie
waż w ypełnił dane Mu przez Ojca zadanie. Został wypity kielich, który nie miał 
być odjęty, dokonane zbawienie świata, pokonany grzech, śm ierć zwyciężona. 
W ypełnił wszystko, co było M u przeznaczone.

VI. OJCZE, W  R ĘC E TW OJE PO W IERZAM  D EC H A M EG O  (Ek 23,46)

Oczy Jezusa, zachodzące już  mgłą śmierci, spoglądają w pełne miłości 
dłonie Ojca, a usta wypow iadają ostatnie słowa Chrystusow ego życia: O jcze , w 
ręce Twoje pow ierzam  ducha m ego·7. Ternu, od którego otrzym ał w szystko, 
swem u Ojcu, tchnieniem  bez zastrzeżeń oddaje teraz ducha swego. A tego, co 
oddaje, jest dużo i jes t to ciężkie i gorzkie38. Przyszedł do swoich, a ci Go nie 
przyjęli, musiał się rodzić w bydlęcej grocie. Przez swoich został porzucony, 
gdy im głosił o nadchodzącym  królestwie. Dla swoich, całej ludzkości musiał 
wypić kielich goryczy.

Św. Łukasz napisał, że kiedy słońce się zaćm iło, a zasłona w przybytku 
rozdarła się przez środek: Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w 
Twoje ręce pow ierzam  ducha mego. Po tych słowach w yzionął ducha. Był to 
głos nadspodziew anie silny. Łukasz podaje, że Jezus kończy swoje ziem skie

■“  Tam że, s. 52.
ъ  L. S ta c h o w ia k , Ew angelia  według św. Jana, s. 379.
’ Tam że. Także jej bezpośrednia przyczyna nie była dla nich istotna; stanow i ona przedm iot 

ożyw ionej dyskusji w śród w spółczesnych 'lekarzy  (por. J. B lin z le r ,  D er Prozess, 275-278).
17 E w angeliści Jan i M arek m ów ią, że Jezus oddał ducha  (por. J 19,30; M k 15,37); M ateusz 

i Ł ukasz w yzionął ducha  (por. M t 27,50; Lk 23,46).
38 K. R a h n e r , Słow a z krzyża, s. 54-55.
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życie słowami m odlitwy wziętej z Psalmu 31 (30),6: W ręce Twoje pow ierzam  
ducha mojego. Ty mnie wybaw iłeś Panie, Boże wierny. W  słowach tych jest 
zawarta synowska ufność, m ająca swe źródło w wierności i m iłości, z jaką Bóg 
patrzy na ludzką naturę i duchowe udręki. Zdaniem Psalmisty człowiek dotknięty 
nieszczęściem  oddaje sw oją duszę w ręce Boga, który pospieszy z ratunkiem  
nie ze względu na cierpienie człowieka, ale przede wszystkim  przez wzgląd na 
swoje imię, czyli na swój m ajestat39. Tej m odlitwy nauczyła Go niewątpliw ie 
Jego M atka, podobnej treści m odlitwę odm awiali w ieczorem  pobożni Żydzi. 
Odmawiał ją  rów nież Jezus przez całe swoje ziem skie życie. Teraz, przy końcu 
ziemskiej pielgrzym ki, nabrały pełnego znaczenie. W ypow iedziawszy te słowa, 
Jezus rzeczywiście oddał ducha. M ógł to uczynić, ponieważ spełnił wolę O jca - 
odkupił ludzkość ze w szystkich grzechów. Zadanie, które M u zlecił Ojciec, 
zostało wypełnione.

Jezus akceptuje swoją śmierć, zna jej cel - jest nim  zbaw ienie ludzkości. 
Okazuje Ojcu posłuszeństwo, czując się bezpiecznym  w rękach swojego Ojca, 
który jest zawsze z Nim (J 16,32): Oto nadchodzi godzina, nawet ju ż  nadeszła, 
że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a M nie zostawicie samego. A le Ja nie 
jestem  sam, bo Ojciec je s t ze Mną. Chociaż uczniow ie opuszczą Jezusa, nie 
pozostanie On sam, bo jest zawsze zjednoczony z Ojcem. Ojciec pozostanie 
gwarantem, pow ierza więc swoją duszę w Jego ręce, w ierząc w now'e życie, 
które Go niebaw em  spotka. Wie, że Ojciec wróci Mu życie, różne od ziem skie
go. W  tym tkwi źródło Jego ufności40.

Słow a te kryją w sobie myśl o zm artwychwstaniu, które Jezus zapowiadał, 
gdy wspom niał o czekającej Go męce: ...ubiczują Go i zamordują, aie trzeciego  
dnia zm artwychwstanie  (Łk 18,33). Treść tej zapowiedzi przechodziła w yobra
żenia apostołów, jej zrealizowanie było dla nich czym ś nie do wiary.

Żydzi, odm awiając tę modlitwę przed snem, byli przekonani, że z nasta
niem nowego dnia obudzą się i będą żyli. Sen bowiem  uważano za nam iastkę 
śmierci, dlatego udając się na spoczynek oddawali swoją duszę i swoje życie, 
duszę - to znaczy siebie. M odlitwa, wypow iedziana przez Jezusa w ostatniej 
chwili życia, podsuw a myśl o zm artwychwstaniu, które Jezus zapow iedział41.

W  jakim  stosunku pozostają do siebie zapisy: M ateuszowy: Boże mój. Boże 
mój, czem uś M nie opuścił?  i Łukaszowy: Ojcze, w Twoje ręce pow ierzam  ducha  
mojego?

Najprościej m ożna powiedzieć: drugie wołanie Jezusa jest dopełnieniem  
pierwszego. Jan Paweł II powiedział: dojrzałym na m odlitwie owocem refle
ksji12.

39 W. B o ro w sk i, Psalm y, K raków  1983, s. 134.
40 W. B o ro w sk i, Psalm y, s. 112.
41 F. G ry le w ic z , Ew angelia  według s<w. Łukasza, s. 350-351.
42 Jan  P aw e ł II, Wierzę w Jezusa C hrystusa O dkupiciela, s. 543.
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Pierwsze wołanie kryje ból spowodowany sam otnością, jakby opuszcze
niem przez Boga; drugie jest owocem  synowskiej ufności w m iłość i w ierność 
Ojca.

W  jednym  i drugim wołaniu zostało użyte słowo Bóg, zaw iera ono jednak 
różną treść. Słowo Bóg  z Psalm u 21(22),6 oznacza Boga działającego, który 
jest w ładcą świata, którem u Izraelici zaw dzięczają wyjście z Egiptu i cały histo
ryczny byt. W ołanie Boga mogło wyrażać: zagubienie we w łasnej nicości, w 
doświadczeniu opuszczenia przez Boga oglądanego w Jego transcendencji oraz 
oddzielenie od Boga (Święty. Wieczny, N iezm ienny)^. W drugim  wołaniu słowo 
Ojciec jes t użyte w znaczeniu naszego taty (Abba), pełnego dobroci, m iłości i 
litości. Zaw iera ono głęboką intymność i nadaje znam ię synowskiej ufności. 
U m iera jako  Syn, w przekonaniu, że wypełnił powierzone przez Ojca zadanie 
miłości.

Jezus, cytując za Psalm istą słowa Psalmu 22(21), stawia Bogu pytanie: 
czem u?  - znaczy, w jakim  celu?, bowiem  bez celu Bóg nie m oże działać. W. 
Borowski napisał: Odnosi się to doskonale do Chrystusa, Syna Bożego, który 
cierpiał opuszczenie i wzgardę. M odłił się w Ogrójcu o oddalenie kielicha, ale 
poddał się Bogn (Mt 26.29). Wiedział, że przepow iednie proroków i psalm ów  
spełnić się muszą. W  najgorszej chwili, p rzed  sądem Piłata, także się p o w o ły
wał na „władzę daną Piłatowi z g ó ry” od Ojca (J 19,11). Bóg pozw olił, aby 
skazano Syna na krzyżu, choć przecież znana Mu była C hrystusow a niewin-

/  s ΛΛn o s c .
Jan Paweł II stw ierdził, że aby zrozum ieć słow a w ypow iedziane przez 

Jezusa na krzyżu, trzeba je  rozważyć w oparciu i w kontekście Jego w ypow ie
dzi w przeszłości na tem at swojej śmierci. Śmierć dla Jezusa jest zapow iedzią 
Jego zm artwychwstania (Mt 20,17-19). Wydając okrzyk, Jezus przeżywał chwilę 
przygnębienia, czuł, że jest opuszczony przez w szystkich, z okrzyku można 
w nioskować, że naw et przez Boga. M om ent przygnębienia, dzięki synowskiej 
miłości do Ojca, którą Jezus czuł całym swoim jestestw em , zostaje natychm iast 
przezwyciężony. Po chw ilowym  okrzyku rozpaczy Jezus oddaje swoją duszę w' 
ręce Ojca, poniew aż wie, że czeka Go chw alebne zm artw ychw stanie, przyjęcie 
przez Ojca, ku którem u zdążał przez całe ziem skie życie45.

Słowa wypow iedziane przez Jezusa w chwili agonii: Ojcze, и- ręce Twoje 
pow ierzam  ducha mojego  uczą, jak  ma wyglądać śmierć nasza. Śm ierć nie jest 
tylko rozłączeniem  duszy od ciała, końcem ludzkiej egzystencji, ale powrotem  
do życia; nie jes t jego  kresem, lecz dopełnieniem .

Tych siedem  słów było ostatnimi, które Jezus wyrzekł na krzyżu, zanim 
zamilkł w ram ionach śmierci. Skierowane one zostały do w szystkich i dlatego

43 Tam że, s. 544.
44 W. B o ro w s k i, Psalmy, s. I I I .
45 Jan  P aw eł II, W ierzę w Jezusa Chrystusa O dkupiciela, s. 545.
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nie m ogą ulec zapomnieniu, ale m ają żyć w nas, w naszym  życiu; m ają nas 
przygotować na słowa Jezusa, które wypowie w godzinę naszej s'mierci, i po 
śmierci będą wiecznym  początkiem.

D IE  L E T Z T E N  W O R T E  JE S U  A U F D E M  K R E U Z

ZUSAM M ENFASSUNG

Mit dürstenden Lippen, aus der Tiefe des gepeinigten Herzens hat C hri
stus die letzten sieben Worte ausgesprochen:

1. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun (Lk 23,34). 2. A- 
men, ich sage d ir: Heute noch wirst du mit m ir im Paradies sein (Lk 23,43). 
3. Frau, siehe, dei Sohn!; Siehe, deine M utter (Joh 19,26). 4. M ein Gott, mein  
Gott, warum hast Du mich verlassen?  (Mt 27, 46). 5. M ich dürstet (Joh 19,28). 
6. Es ist vollbracht (Joh 19,30). 7. Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist 
(Lk 23,46).

In diesen W orten klingt Vergebung, Versprechung und Belohnung, Testa
ment, stille Klage und Aussage, dass anvertraute Aufgabe erfüllt wurde und das 
Gebet, sich in die H ände des Vaters zu ergeben. Aus dem Grunde, dass diese 
Worte, folgenschweren Inhalt in sich tragen, wurde hier der Versuch unternom 
men, ihre W ichtigkeit zu zeigen. Es geht dies doch uns alle an.
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