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sam formułował zarzuty religijne (przede wszystkim zarzut przypisywania 
sobie autorytetu równego Bogu Izraela) – jako żydowskiego pretendenta do 
tronu królewskiego (por. Łk 23,2). 

Według Ewangelii Markowej (por. Mk 14,55-65) i Mateuszowej (por. Mt 26,59-
-68) fałszywi świadkowie zeznają wobec Sanhedrynu, że Jezus groził zburzeniem 
świątyni i odbudowaniem jej w ciągu trzech dni. Dzieje Izraela potwierdzają, że 
na ogół każdy, kto ośmielił się skrytykować świątynię, spotykał się z wrogością 
ludzi i groźbą utraty życia (por. np. Jr 26,1-19), ale w przypadku Jezusa taka 
krytyka nie stanowi wystarczającej podstawy do skazania Go na śmierć. Świad-
kowie, skoro są „fałszywi”, mają po prostu specjalne zadanie do wykonania, słu-
żą jakiejś „wyższej” sprawie. Arcykapłanów niepokoi nade wszystko tożsamość 
Jezusa; oni nie tyle pytają Go, za kogo się uważa, ile raczej proszą o odniesienie 
się do tytułów „Mesjasz”, „Syn Błogosławionego”; wiedzą już bowiem o Jego 
roszczeniach: „Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: 
«Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie?» Lecz On milczał 
i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy ty jesteś 
Mesjasz, Syn Błogosławionego?» Jezus odpowiedział: «Ja jestem. A ujrzycie 
Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego 
z obłokami niebieskimi». Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: 
«Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się 
zdaje?» Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci” (Mk 14,60-64; 
por. Mt 26,62-66; Łk 22,66-71). Z pewnością zwykłe bycie Mesjaszem nie ozna-
czało bluźnierstwa (na przykład Szymon bar Kochba, który odpowiadał wyobra-
żeniom mesjańskim, nie był oskarżony o bluźnierstwo), lecz wywyższony status 
takiego Mesjasza. Księga Kapłańska stwierdza: „Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, 
będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go” (Kpł 24,16). Miszna 
wyjaśnia, że chodzi tu „o pełne wymówienie Boskiego Imienia” (mSanhedrin 
7:5A). Jednakże – jak wykazał Brown – bluźnierstwem było nie tylko formalne 
wypowiedzenie Świętego Imienia, ale także – w sensie szerokim – „aroganckie 
przypisywanie sobie statusu lub przywilejów, które przynależą właściwie samemu 
tylko Bogu Izraela”48. Władze żydowskie są zaniepokojone właśnie wywyższonym 
statusem pretendenta mesjańskiego, Jego zasiadaniem po prawicy Boga i nadcho-
dzeniem z obłokami niebieskimi, zwłaszcza że takie roszczenia – jak podkreśla 
Darrell L. Bock – zgłasza „współcześnie żyjący człowiek, którego uważa się za 
oszusta zwodzącego lud”49. Kajfasz, jakby prowokując Jezusa, pyta Go, czy jest 
On „Synem Błogosławionego”; ta desygnacja ani nie ma charakteru czysto 
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mesjańskiego, ani redakcyjnego, ani nie wynika z chrystologii Kościoła (we 
wszystkich tych przypadkach pojawiłby się znany Ewangeliście tytuł „Syn 
Boży” – por. Mk 1,1), lecz stanowi echo Jezusowej relacji do Boga Izraela 
ujętej słowami arcykapłana. Należy w tym miejscu zaproponować następujące 
wyjaśnienie: Kajfasz wie, że Jezus stawia się na równi z Bogiem i z biegiem 
dni coraz wyraźniej taki status manifestuje, ostatnio choćby przez „arogancki” 
czyn w Świątyni; arcykapłan nie może jednak potraktować Jezusa jak zwy-
kłego fanatyka religijnego, gdyż stoją za Nim niezwykłe dzieła, czyli cuda, 
nie jest też w stanie uznać Go za autentycznego Wysłannika Boga, gdyż Jezus 
z własnej inicjatywy modyfi kował podstawowe instytucje judaizmu. W kon-
sekwencji Kajfasz, a potem cała tradycja talmudyczna, pojmuje Jezusa (wy-
wodzącego się z „pogańskiej” Galilei) jako postać, która owszem, ma związek 
ze światem pozaziemskim, ale nie Boskim, lecz światem złych duchów (jest 
„odstępcą”, „heretykiem” zwodzącym lud na bezdroża, kimś, kto sam się wy-
alienował z judaizmu). Rzecz charakterystyczna, że od razu po ogłoszeniu 
przez arcykapłana, iż Jezus zbluźnił, „niektórzy zaczęli pluć na Niego; […] 
policzkowali Go i […] bili Go pięściami po twarzy” (Mk 14,65); odczuwali 
bowiem, że Jezus niejako w stylu pogańskim naruszył żydowski monoteizm. 
I tak właśnie ostatecznie wyjaśniono Jego „obcość”. 

Géza Vermes podkreśla, że po wydaniu przez Piłata wyroku śmierci na 
Jezusa władze żydowskie znikają ze sceny;  egzekucją Skazańca zajmują się 
pogańscy żołnierze rzymscy – Jezus został więc już całkowicie wykluczony 
ze swojego żydowskiego środowiska. Ewangeliści podają kilka szczegółów 
odnoszących się do przebiegu postępowania egzekucyjnego, aczkolwiek detal 
najważniejszy jest bardzo zdawkowy: „I ukrzyżowali Go” (Mk 15,24). Tego 
samego dnia, kiedy wydano wyrok śmierci na Jezusa, ukrzyżowano Go na 
Golgocie, oczywiście poza świętą Jerozolimą (por. Mk 15,20-41; Mt 27,31-56; 
Łk 23,26-49;  J 19,16-37), aby alienacja Obcego osiągnęła swoje apogeum. 

*

Dwunastoletni Jezus tłumaczył swoim zafrasowanym Rodzicom pozosta-
nie w świątyni jerozolimskiej po skończonych uroczystościach paschalnych: 
„Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” 
(Łk 2,49). Okazuje się, że dorosły Jezus został uznany za zupełnie obcego 
w Jerozolimie, gdy na mocy swojego Boskiego autorytetu dokonał krytyki 
dotychczasowego porządku religijnego judaizmu, opartego na składaniu ofi ar 
ze zwierząt i płodów ziemi, proponując siebie samego jako doskonałą ofi arę 
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