
 

Ew. wg św. Marka 15 
Autor: Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra). 

Czas: ok. 55 r. po Chr. 

Miejsce: Rzym. 

Cel: Przedstawienie w formie pisemnej historii życia i działalności 

Pana Jezusa Chrystusa, głoszonej przez apostoła Piotra. 

Temat: Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi. 

Jezus przed Piłatem 

1Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze star-

szymi,
a
 znawcami Prawa i całym Sanhedrynem1 odbyli 

naradę,
b
 po czym związali Jezusa, odprowadzili i wyda-

li Piłatowi.
c2  

2I zapytał Go Piłat: Czy Ty jesteś królem Żydów?
a
 A On odpo-

wiedział mu: Sam to mówisz.3 3Arcykapłani zaś zaczęli Go 

oskarżać o wiele rzeczy.
a4 4Wtedy Piłat znów Go zapytał: Nic 

nie odpowiadasz? Zauważ, jak bardzo Cię oskarżają. 5Ale Jezus 

nic już nie odpowiedział,
a
 tak że Piłat się dziwił.  

Spostrzeżenia: ________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Odniesienia:  _________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                   

1  Sanhedryn, gr. συνέδριον, czyli: wspólnie siedzieć na krzesłach (w ra-

dzie); słowo funkcjonowało również u Aleksandra Wielkiego. 

2  Piłat, gr. Πιλᾶτος, łac. Pileatus, czyli: noszący pileus, tj. filcową czapkę 

bez ronda, znak wyzwolonych niewolników, lub: zbrojny w pilum, tj. 

oszczep pochodzenia etruskiego, Poncjusz, związany z rzymskim rodem 

Pontii; szósty prokurator Judei (26-36 r. po Chr.). 

3  Sam to mówisz, gr. σὺ λέγεις, lub: Ty to mówisz. 

4  Lub: bardzo oskarżać, gr. καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 

15 
Mt 27:1-2, 11-14; Łk 23:3 

 

1aMt 27:1; Łk 22:66; bPs 2:2; 

Mt 26:4; Mk 3:6; Dz 4:26; 
cMk 10:33; 14:18; Łk 23:1; 

Dz 3:13 

2aMt 2:2; Mk 15:9, 12, 18, 

26; J 18:33, 37; 19:3 

3aŁk 23:2 

5aIz 53:7; Mk 14:61 



str. 2; Ew. Marka Przekład dosłowny 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  



Przekład dosłowny Ewangelia Marka; str. 3 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Jezus i Barabasz 

6Na święta jednak uwalniał im jednego więźnia, tego, o którego 

prosili.5 7I był tam pewien [człowiek], imieniem Barabasz,6 

uwięziony wraz z buntownikami,
a
 którzy podczas rozruchów 

dokonali zabójstwa.
b
 8Wówczas wystąpił tłum i zaczął prosić o 

to, aby uczynił im to, co zawsze. 9Piłat zaś odezwał się do nich: 

Czy chcecie, abym wypuścił wam króla Żydów?
a
 10Przekonywał 

się bowiem coraz bardziej, że arcykapłani wydali Go z zawiści. 
11Ale arcykapłani podburzyli tłum, aby im raczej wypuścił Ba-

rabasza.
a
 12Na to Piłat odezwał się ponownie: Co więc chcecie, 

abym zrobił z tym, którego nazywacie królem Żydów? 13A oni 

znowu zakrzyknęli: Ukrzyżuj Go!
a
 14Piłat jednak nie przestawał 

pytać: Co więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli: 

Ukrzyżuj Go!  

15Wtedy Piłat, chcąc uczynić zadość tłumowi, uwolnił im Bara-

basza, a Jezusa po ubiczowaniu
a7 wydał, by został ukrzyżowany.  

Spostrzeżenia: ________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                   

5  Zwyczaj uwalniania był w tym czasie praktykowany przez Rzymian, 

widocznie również na terenie Izraela (NET 121).  

6  Barabasz, gr. Βαραββᾶς, czyli: syn ojca, od aram. בָּא  .(bar-abba) בַּר־אַּ

7  Biczowanie to stosowano wobec niewolników po odczytaniu im wyroku 

śmierci. Skazańca przywiązywano do słupa z rękami nad głową lub rzu-

cano na ziemię. Bito go rzemiennym biczem z zaczepionymi na jego 

końcach ołowianymi lub zrobionymi z kości ciężarkami. Żydzi stosowali 

39 uderzeń, Rzymianie nie trzymali się tego. Tortura była tak ciężka, że 

skazaniec mógł umrzeć już w jej wyniku (TDNT 4.515-19). 

Mt 27:15-31; Łk 23:17-25; 

J 18:39-19:3 

 

7aDz 5:36-37; bDz 3:14 

9aMk 15:2 

11aDz 3:14 

13aJ 19:15 

15aIz 53:5; Mk 10:34; Łk 

18:33 

16aJ 18:28, 33; 19:9 

18aMk 15:2 

19aMk 10:34; 14:65 

20aMk 10:34; 15:31; bIz 53:7 

21aMt 5:41: bMt 27:32; Łk 

23:26; cRz 16:13 



str. 4; Ew. Marka Przekład dosłowny 

Odniesienia:  _________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Zastosowanie:  _______________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

 

 

Przekład dosłowny EIB 

Dariusz Banicki (dariusz-banicki@o2.pl) 
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