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Wstęp 

 

 

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi (Mt 26,21). Gdyby 

te słowa Jezus Chrystus wypowiedział dzisiaj, stojąc przed zgromadzeniem 

Swego Kościoła, zapewne były by one tak samo aktualne, jak owej nocy podczas 

Ostatniej Wieczerzy, gdy za paschalnym stołem zgromadził się już „Młody 

Kościół”. Zbawiciel słowa te skierował do wszystkich uczniów bez wyjątku. I 

mogły dotyczyć każdego z nich. Dotyczyły jednak tylko jednego. By ukazać 

dramat jego zdrady Ewangeliści poświęcili niekiedy wiele miejsca. 

Ten fakt sam w sobie wydaje się zastanawiający. Kościół pierwotny był 

bowiem, raczej obrazem świętości jaka towarzyszyła Jezusowi i Jego dziełu. 

Radość ze Zmartwychwstania Pana sprawiała, że w pierwszych wiekach 

akcentowano raczej bliską paruzję, nie poświęcając dużo czasu na zastanawianie 

się nad mrokami, jakie okrywały świat w czas męki i śmierci Zbawiciela. Ten 

obraz świętości wokół Pana nie dopuszczał myśli, że wokół Niego były osoby tej 

bliskości po prostu niegodne. 

Jednak zapewne potrzeba pełniejszego pokazania dzieła zbawczego 

Chrystusa sprawiła, że zaczęto zmieniać wizerunek otoczenia Jezusa, szczególnie 

tego najbliższego, otoczenia Jego uczniów – tych, którzy z nim chodzili i 

przysłuchiwali się Jego naukom. W Kościele pierwotnym z czasem zaczęło 
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brakować naocznych świadków życia Chrystusa – pozostały więc ustne przekazy 

i relacje Ewangelistów i ich uczniów. 

By ostrzej ukazać Prawdę o Synu Bożym Redaktorzy Ewangelii ukazali 

obraz negatywny. Obraz, który wobec obrazu świętości Jezusa i Jego otoczenia, 

wyolbrzymiony, pokazuje jednocześnie prawdę o człowieku i jego grzeszności, 

skłonności do niewiary, mimo oczywistych znaków ze strony Boga. Pokazali 

obraz ze wszech miar negatywny, najgorszy jaki mógł się dopuścić człowiek – 

czyli obraz zaparcia się i zdrady samego Boga. Wydaje się, że taki zabieg był 

konieczny, by Kościołowi, który się tworzył, dać czytelny znak jak postępować, 

by godnie pójść za Jezusem. Podążanie za Nim wymaga pewnej ostrości 

postępowania. Zatem w świetle obrazu zdrady, jakiej dopuścił się jeden z 

Dwunastu – Judasz, ostrzej widać Jezusa i Jego wydarzenie. 

Niniejsza praca jest próbą przybliżenia fenomenu niewierności i zdrady 

wobec Boga. Trzonem pracy jest właśnie osoba Judasza Iskarioty jako pewnej 

kumulacji wszelkich zdrad, jako wizerunek kogoś, kto mimo swego haniebnego 

czynu nie został zapomniany. Nie został – ale nie z powodu tego, że akt zdrady 

jaki się dopuścił budził respekt i szacunek, ale przeciwnie – nie został 

zapomniany ze względu na to, iż stanowi jasną przestrogę dla każdego ucznia 

Chrystusa, by nie ustawać w pracy nad sobą i wiernością Bogu, by nie stać się 

niewiernym i zdrajcą. 

Praca została napisana metodą analityczno-syntetyczną. Bazą dla 

dokonania analizy dwóch postaw: wiary i niewiary, będzie Biblia, która pozwoli 

na dokonanie refleksji teologicznej. Pogłębienie tej refleksji rozszerza się nie 

tylko na całą historię Kościoła, ale także dostępne źródła na temat głównie 

„zdrady” oraz odkryty ostatnio Apokryf Ewangelii Judasza. Pozwoli to na 

ukazanie ostatecznego obrazu wspomnianych postaw dla prakseologii 

chrześcijańskiej dzisiaj.  

W rozdziale pierwszym ukazana zostanie zdrada jako pewien niechlubny 

„locus”, istniejący w Kościele. Poruszony zostanie problem jak człowiek 

rozumie zdradę i jej przeciwieństwo czyli wierność. Tutaj ważny jest element nie 

tylko językowy, definicyjny, ale także ten, na ile zdrada i wierność jest udziałem 
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każdego z nas. Następnie zostanie ukazana postać Apostoła Piotra jako wzór 

wiernego trwania przy Bogu, pomimo nieustannego balansowania między tą 

wiernością a niewiarą. Ukazana zostanie fascynująca droga rozwoju wiary 

Pierwszego Apostoła od człowieka porywczego do pełnego gotowości oddania 

swego życia w ręce Boga. W końcówce rozdziału, by pełniej ukazać wierność 

Piotra, zostanie dokonana próba porównania jego zaparcia się z czynem zdrady 

Judasza. W rozdziale pierwszym również przedstawione zostaną figury 

biblijnych zdrajców i ich analogie do postaci Apostoła-zdrajcy. Ta część jest 

poprzedzona nawiązaniem do upadku szatana jako pierwszego w dziejach aktu 

zdrady i niewierności względem Boga. 

Rozdział drugi przedstawi na czym polegał sam dramat zdrady Judasza. 

Najpierw zostanie ukazany paradoks zdrajcy jako ucznia Jezusa, któremu zostało 

powierzone miejsce w gronie Dwunastu. Kim był Judasz, skąd pochodził, jakie 

funkcje spełniał oraz co było pośrednim i bezpośrednim powodem zaparcia się 

wiary w Chrystusa i Jego misję – to pytania na jakie odpowie pierwsza część 

rozdziału. W kolejnej zaś, pokazane zostanie „misterium nieprawości” Judasza 

od teologicznego znaczenia Ostatniej Wieczerzy i słów Jezusa zapowiadającego 

zdradę, przez wydarzenia z Ogrodu Oliwnego, kiedy to Judasz doświadcza 

najgłębszego momentu własnego upadku i jednocześnie nieskończonej miłości 

Chrystusa. Dramat samobójczej śmierci apostoła-zdrajcy kończy rozważania nad 

owym „misterium”. 

Końcówka rozdziału drugiego jest refleksją nad bogatą obecnością osoby 

Judasza w literaturze i sztuce. Zdrajca stał się symbolem tego, co w człowieku 

najgorsze. Stawiany na równi z najgorszymi zbrodniarzami, leżący na dnie 

„Piekła” Dantego, ukazywany jako maszkara z sakiewką srebrników czy wiszący 

na stryczku z rozprutym brzuchem, z którego szatan zabiera grzeszną duszę, 

wydaje się być Judasz niezrównanym motywem dla artystów i pisarzy. 

Motywem tragicznym, ale przez to będącym przestrogą i katechezą dla tych 

wszystkich, którzy spoglądając na dzieła, które opisują wielkość misji Chrystusa, 

widzą, że obok Największego Dobra koegzystuje Największe Zło. 
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Rozdział ostatni – trzeci, ukazuje współczesny obraz zdrady wobec 

wierności. Dotyczyć będzie tego, na ile wizerunek Judasza i Piotra, jaki 

pozostawili nam Ewangeliści i Tradycja, odbija się we współczesnym człowieku 

i jego wyborach egzystencjalno - moralnych. Poruszona zostanie także sprawa 

współczesnej „fascynacji” społeczeństwa osobą zdrajcy i fenomenem zdrady, 

jaka została zapoczątkowana przez odkrycie, przetłumaczenie i publikację 

apokryficznej Ewangelii Judasza. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie: 

na ile ten apokryf może sprawić, że współcześnie Judasza zacznie się traktować 

jako „felix culpa”, która sprawiła, że dzieło mesjańskie Chrystusa mogło mieć 

swój chwalebny finał. By nie pozostawić wyłącznie obrazu zdrady obecnej w 

Kościele, w dalszej części rozdziału przedstawione zostaną obrazy wierności 

oraz pytanie o możliwość dostąpienia Bożego miłosierdzia dla tych wszystkich, 

którzy nie wytrwali w wierze. To bowiem pytanie powstało na kanwie kwestii 

niepewności zbawienia Judasza – czy podobnie będzie ze wszystkimi zdrajcami? 
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Rozdział I 

 

Kościół między wiernością a zdradą 

 

 Spośród wielu cech istoty ludzkiej jest chyba najważniejszą zdolność do 

kontaktu ze światem, z kimś drugim, przeżycie pewnego aktu poznania i 

określenia jego prawdziwości. Jednak ta zdolność nie wyzbywa człowieka z 

wątpliwości czy poznanie jest prawidłowe lub czy sam on nie jest źródłem błędu. 

Wierność rozpoznawanej prawdzie to zgodność z własną tożsamością. Klasyczna 

definicja św. Tomasza z Akwinu brzmi: prawda to zgodność myśli i rzeczy. 

Rozważając w niniejszym rozdziale czym jest zdrada od jej strony filozoficzno-

teologicznej już na wstępie stwierdza się, że zdrada zasługuje przede wszystkim 

na miano kłamstwa, negacji prawdy. Ten wewnętrzny dyskurs człowieka może 

prowadzić do zdrady ontologicznej, przenosząc się na płaszczyzny sumienia, aż 

do zafałszowania swej własnej tożsamości. Okłamywanie samego siebie czy 

drugiego są synonimami zdrady, u podstawy której stoi zdeformowany bilans 

aksjologiczny, który wskazuje na inne, pozornie większe dobra, np. materialne 

niż na wierność prawdzie.  

W pierwszej części niniejszego rozdziału zostanie podjęta próba 

rozjaśnienia mroku zdrady, który otacza czyn Judasza, przez ukazanie od strony 
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teologiczno-filozoficznej czym jest wierność, jakie są korzenie zdrady oraz istoty 

zła, nie tylko jako braku należnego dobra. Kolejna część ukaże na czym polegała 

wierność Apostoła Piotra – od chwil jego rozterek nad misją Chrystusa, przez 

zaparcie się wynikające z braku męstwa, po prośbę o przebaczenie i przylgnięcie 

do Zmartwychwstałego. 

W następnej części rozdziału dokonane zostanie przedstawienie 

wybranych biblijnych zdrajców i ich ewentualnych analogii do Judasza i jego 

dramatu zdrady. W dziejach zbawienia istniały bowiem pewne figury typiczne, 

które z całą pewnością miały wpływ choćby na Redaktorów Ewangelii. Jako 

punkt wyjścia do rozważań będzie ukazanie pierwszej zdrady w dziejach jakiej 

dopuścił się „ojciec kłamstwa” czyli szatan. Ów upadły anioł jest figurą i 

zapowiedzią zdrajców wszystkich czasów.  

Ostatnia część rozdziału traktować będzie o istotowej różnicy między 

niewiernością a zdradą na przykładzie czynów Apostoła-Opoki -św. Piotra i 

Apostoła-zdrajcy - Judasza. Wprowadzać będzie ona w rozdział, który już 

skupiać się będzie na gruntownej analizie przygnębiającego dramatu zdrady 

Judasza Iskarioty. 

 

1. Zdrada jako przeciwieństwo wierności. Filozoficzno – teologiczne ujęcie 

zdrady 

 

1.1. Fenomen zdrady 

 

Niewątpliwie zdrada jest złem moralnym, które wynika bezpośrednio z 

doświadczenia winy. Ona wyraża tragiczne doświadczenie zdrady, której obraz 

istnieje w każdym człowieku i jest doświadczeniem niewierności zarówno 

rozpoznanej prawdzie, jak i własnej tożsamości1. 

Owe zło moralne ma swe korzenie w samym istnieniu człowieka, w jego 

aksjologii i doświadczeniu etycznym. Karol Wojtyła rozumie doświadczenie 

etyczne jako obszar współdziałania siebie i świata. Człowiek, doświadczając 

                                                 
1 Wstęp, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 10. 
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jakiegokolwiek przedmiotu, doświadcza w tym siebie, uzyskuje informacje o 

sobie samym2.  

Doświadczenie etyczne jest niejako wpisane w akt poznania czy też na-

budowane na akcie poznania. Polega na doświadczeniu normatywnej mocy 

prawdy, ściślej - na przeżyciu asercji aktu poznania. Zatem zdradą można by 

nazwać każde zaprzeczenie prawdy. W aktach poznawczych podmiot, 

stwierdzając to, co stwierdza, zarazem uznaje, że jest tak, jak stwierdza. Ten 

moment przytaknięcia to właśnie asercja, która należy do istoty aktu poznania 

sądowego. Istotą aktów charakteryzujących się asercją jest uświadomienie sobie 

zgodności aktu poznania z przedmiotem, do którego akt ten się odnosi. Owo 

uświadomienie dokonuje się dzięki refleksji in actu exercito, czyli refleksji 

towarzyszącej aktowi poznania3. „Ze względu na moment asercji objawia się 

obecna w sądzie kategoria prawdy (prawdziwości), rozumiana jako jego cecha 

sine qua non. W akcie poznania sądowego poznany przedmiot zostaje ujęty jako 

zastany i określony, niezależny w swym istnieniu i własnościach od świadomości 

ten przedmiot poznającej. Rys ten określamy jako transcendencję przedmiotu 

aktu w stosunku do tegoż aktu. Prawda jest zatem transcendentna zarówno 

wobec aktu, jak i w stosunku do podmiotu tegoż aktu. Transcendencja 

przedmiotu polega na tym, że nie jest on wyłącznie intencjonalnym korelatem 

aktu, lecz egzystencjalnym transcendensem. napotkanym i odkrytym przez 

podmiot”4.  

„Poprzez asercję, czyli „tak”, dla tego co człowiek stwierdza swym aktem 

poznania, staje niejako po stronie tego, co stwierdza, utożsamia się poznawczo z 

prawdą. Człowiek, poznając i uznając prawdę, angażuje się w taki sposób, że nic 

może nie uznać tego, co własnym aktem poznał jako rzeczywiście zachodzące. 

Sam jako podmiot poznania uzależnia siebie od afirmowanej przez siebie 

prawdy. Przeżycie spontanicznej aprobaty dla poznanego przez podmiot 

obiektywnego stanu rzeczy odsłania się z oczywistością dopiero przy próbie 

                                                 
2 K. Krajewski, U źródeł dramatu człowieka: Doświadczenie winy wobec doświadczenia normatywnej 
mocy prawdy, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 37. 
3 K. Wojtyła, Osoba i czyn. w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, 
s. 51-52. 
4 K. Krajewski, U źródeł dramatu, s. 39-40. 
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zaprzeczenia prawdzie. W próbie tej człowiek odkrywa, że dysponuje mocą 

zaprzeczenia temu, co stwierdza, poprzez wybór skierowany przeciwko sobie 

jako podmiotowi poznania. Odkrywa więc wolność jako wewnętrznie związaną z 

aktem poznania. Próba zaprzeczenia prawdzie z powodu obietnicy uzyskania 

pewnych cenionych przez człowieka dóbr lub groźby ich utraty odsłania przed 

podmiotem normatywną moc prawdy wraz z prawdą o sobie jako o kimś, o jest 

zdolny do jej zaprzeczenia bądź potwierdzenia. Podmiot widzi, że zaprzeczając 

prawdzie, zaprzeczyłby samemu sobie. Prawda odsłania się nam w tym 

momencie jako wartość samoistna przyległa do tego oto konkretnego „ja”, jako 

podmiotu poznania.”5 

Oto i korzeń zdrady – zakwestionowanie normatywnej mocy prawdy, 

które pociąga za sobą głęboko egzystencjalne konsekwencje. Jan Paweł II 

ukazuje negatywną moc wszelkich niewierności, zarówno względem Boga, jak i 

względem człowieka, choćby niewierności małżeńskich. Niewierność zamyka 

człowieka na życie wieczne na komunię wizji uszczęśliwiającej miłości i 

szczęśliwości z Bogiem6. Niewierność staje się też bolesną raną w Mistycznym 

Ciele Chrystusa. Papież przynajmniej pośrednio przestrzega też przed wszelkimi 

formami wierności niezdrowej, gdy mówi o próbach podporządkowania 

człowieka jakiejś ideologii. Poddaje krytyce takie formy wynaturzonej wierności 

jak: konformizm, fanatyzm, nieprzejednanie, upór, łatwowierność.7 Cnotę   

wierności   narusza   się   przez niewierność i zdradę. Porzucenie dotychczasowej 

postawy  ideologicznej   (np.  zdrada  wiary),  niedochowanie uroczystych 

przyrzeczeń (np. zdrada małżeńska),  przejście do przeciwnej grupy społecznej  

(np. zdrada ojczyzny), są aktami sprzeciwiającymi   się  wprost  wiernemu   

Bogu  i  niszczą fundamentalne   podstawy  zaufania  wśród   ludzi, bez którego 

życie społeczne jest niemożliwe.8 

 

1.1. Fenomen wierności 

                                                 
5 Tamże, s. 43-44. 
6 Jan Paweł II, Veritatis Splendor 73. 
7 T. Zadykowicz, Wierność, w: „Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego”, red. J. Nagórny, K. 
Jeżyna, Radom 2005, s. 573-575. 
8 A. Młotek, Wierność, „Katolicyzm A-Z”, red. Z. Pawlak, Poznań 1994, s. 391. 
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Wierność to cecha usposobienia i stan faktyczny znamionujące się 

dochowywaniem dobrowolnie uczynionych komuś przyrzeczeń9. Według 

Katechizmu Kościoła Katolickiego wierność to „także stałość w dochowywaniu 

danego  słowa”10; postawa, dzięki której człowiek trwa przy swoich wyborach; 

samookreślenie na przyszłość. Jako istotę wierności człowieka można przyjąć to, 

że człowiek wierny nie zdradza, dochowuje wiary, nie łamie przyrzeczeń i jest 

szczerze przywiązany do osoby, rzeczy lub idei, a także ma podobne odniesienie 

do samego siebie. Charakterystyczny dla wierności jest moment wytrwania i 

stałości woli w wypełnianiu obietnicy. Wierność wobec osób wymaga zaufania i 

równocześnie je tworzy11. 

Wierność jest jednym z najważniejszych znaków miłości, jest siłą 

duchową zwyciężającą czas i różne przeszkody. W relacjach międzyosobowych 

wyraża się w stałej gotowości bycia przy drugim, np. wierność małżeńska, 

wierna przyjaźń. Zyskuje ona szczególny charakter, kiedy przybiera postać 

przyrzeczenia, ślubu lub przysięgi. Wierność dla chrześcijan jest jednym z 

owoców Ducha Świętego12.  

Wierność ludzka jest przede wszystkim odbiciem wierności Boga. Wierny 

jest najpierw Bóg. W ciągu dziejów zbawienia przedstawia się On jako Bóg 

miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność13. Jego wierność 

według Psalmisty trwa z pokolenia na pokolenie (Ps 119,90). Trwa poprzez 

przymierze, które było darem i łaską dla Izraela, Bóg zobowiązywał się do jego 

wypełniania14. Wierność ze strony Boga - odczytywana w kontekście przymierza 

doprowadza do stwierdzenia, że Bóg jest wierny sobie samemu i innej 

możliwości niema, gdyż implikowało by to, ze Bóg by się zaparł samego 

siebie15. 

                                                 
9 Tamże, s. 390. 
10 KKK 2365. 
11 A. Młotek, Wierność, s. 390. 
12 Ga 5,22; Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem 55. 
13 Wj 34,6; Jan Paweł II, Dives in Misericordia 4. 
14 T. Zadykowicz, Wierność, s. 575. 
15 Jan Paweł II, Dives in Misericordia 4. 
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Taką postawę wskazuje Bóg człowiekowi, aby on odpowiedział 

wiernością w zachowywaniu przykazań przymierza: Jeśli będziecie zachowywać 

moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej (J 15,10). Tytuł „wierni” 

określa   uczniów   Chrystusa   (Dz 10,45; 2 Kor 6,1 5; Ef 1,1; Ap 17,14). Biblia 

mówi także o wierności ludzi: przyjaciół (Syr 6,14-16), towarzyszy podróży (Tb 

10,6). sług (1 Sm 22.14) i posłańców (Prz 13,17; 25,13).16 

Motyw wierności w Piśmie Świętym szczególnie pokazuje historia Hioba. 

W jego postaci wyraźnie zaznacza się jedna cecha: w każdej chwili swej 

dramatycznej historii pozostaje on człowiekiem wierzącym i wiernym Bogu. 

Pozostaje „sługą Boga”, co w biblijnym znaczeniu tego słowa świadczy o jego 

zgodności z wolą Boża i miłości do Niego (por. Hi 1,8; 2,3; 42,7-8). 

Hiob, nawet w chwili ogromnego przygnębienia, nie porzuca kryteriów 

osądu wiary. Jest świadomy, że człowiek nie pochodzi od samego siebie, że nie 

sam decyduje o swoim życiu, że bez pomocy grozi mu zagubienie (Hi 7,6). 

Tylko w ręku Boga jest tchnienie wszystkiego, co żyje i duch każdego ciała 

ludzkiego. Temu, kto chciałby przekonać Hioba do wiary w Boga, który ma zbyt 

wiele ludzkich rysów oświadcza on, że to, co jest głupstwem u Boga, przewyższa 

mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (1 Kor 1,25)17. 

Jan Paweł II, ukazując liczne wzory wierności, pisze, że już w Starym 

Przymierzu miały miejsce godne podziwu świadectwa wierności wobec świętego 

prawa Bożego, aż do dobrowolnego  przyjęcia  śmierci18. „Ich symbolem jest 

historia Zuzanny. Także śmierć Jana Chrzciciela, przygotowującego nadejście 

Zbawiciela, poświadcza, że życie ziemskie nie jest dobrem absolutnym”19.  

Wzorem wierności dla Kościoła – zdaniem Jana Pawła II - i dla każdego 

chrześcijanina jest również Maryja20, zaś najpełniejszym spełnieniem wierności 

jest  Chrystus, a wstrząsającym jej dowodem jest Jego śmierć na krzyżu21. 

                                                 
16 A. Młotek, Wierność, s. 390. 
17 G. Ravasi, Hiob. Dramat Boga i człowieka, t. 1, Kraków 2004, s. 82-83. 
18 Jan Paweł II, Veritatis splendor 91. 
19 T. Zadykowicz, Wierność…, s. 575. 
20 Jan Paweł II, Redemtoris Mater 43. 
21 Jan Paweł II, Redemptor hominis  7. 
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Wierność w świecie współczesnym dość często jest odrzucana i 

traktowana jako zniewolenie lub też uznawana wręcz za niemożliwą w życiu 

człowieka. Niektóre nurty filozoficzne (np. egzystencjalizm) wysuwają liczne 

argumenty przeciwko wyborom nieodwołalnym, a więc i przeciw wierności.22 

Ojciec Święty Jan Paweł II zauważa, że w imię postępu i nowoczesności 

wierność, koło takich wartości jak czystość, poświęcenie, prezentuje się jako 

wartość przestarzałą23. 

„Wierność jest podstawowym wymogiem moralnym i obowiązkiem, bez 

którego niemożliwe byłoby godziwe i uporządkowane życie społeczne. 

Niemożliwa byłaby żadna uczciwa postać miłości i przyjaźni. Oznaczałoby to 

poddanie się człowieka pokusom interesowności, kaprysom chwili, przelotnym 

fascynacjom.”24 

 

2. Wierność Apostoła Piotra 

 

 Zaparcie się Chrystusa przez św. Piotra może pozornie wydawać się 

pewną formą zdrady. Piotr był wierny, bowiem jego zaparcie nie wynikało z 

przemyślanego planu, analizy bilansu zysków i strat, swoich własnych planów, 

ale ze zwyczajnego braku męstwa, bojaźnią przed przyszłością, w której nie ma 

już Mistrza przy jego boku. W tej części rozdziału zostanie dokonana analiza 

ewangelicznych przekazów o zaparciu się Piotra Apostoła oraz jego wierności 

pomimo „piania koguta” – wierności, która wywołała łzy skruchy i sprawiła, że 

gotów był przyjść do Zmartwychwstałego, by uzyskać przebaczenie. 

Niemal większość postaci Apostołów z Ewangelii posiadały - jako wzorce 

do naśladowania - cechy pozytywne. Z pewnością ludzie ci mieli także swoje 

różne słabości, ale Biblia akurat o nich nie mówi. Inaczej rzecz ma się z Piotrem. 

O stronach ujemnych jego charakteru Pismo Święte mówi wiele razy. Piotr i w 

swoich słowach i czynach bywał nierozważny, niewytrwały; poddawał się 

słomianym zapałom; bojaźliwy, niekiedy małoduszny, łatwo ulegał  zmęczeniu; 

                                                 
22 T. Zadykowicz, Wierność, s. 575. 
23 Jan Paweł II, Evangelium vitae 86. 
24 T. Sikorski, Wierność, w: „Słownik Teologiczny”, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 637. 
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często myślał tylko po ludzku, nie rozumiejąc tego, co Boże; może trochę 

zawistny, bo nie tolerował obok siebie innych misjonarzy; był cokolwiek nieufny 

względem ludzi itp. Wszystkie te słabości razem wzięte przyczyniły się na swój 

sposób do najgorszego, co mogło się zdarzyć Piotrowi: trzykrotnie zaparł się 

swojego Mistrza. 

Ale osoba Piotra - to nie same ludzkie słabości, paradoksalnie z tymi 

słabościami wiąże się właśnie wielkość Piotra: był ich świadom jak rzadko kto. 

Kiedy dokonał cudownego połowu ryb - jakby nieco przymuszony do zarzucenia 

sieci wyraźnym poleceniem Jezusa - bez chwili wahania: przypadł Jezusowi do 

kolan i rzekł: Odejdź ode mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny (Łk 5, 8). 

Kiedy zaś zaczął tonąć w drodze po falach morza do Jezusa, to, jakby 

upokarzając się za swoje zuchwalstwo - bo myślał, że i on, jak Jezus będzie mógł 

chodzić po morzu - zawołał: Panie ratuj mnie (Mt 14, 30).25 Gdy Jezus chciał mu 

przed Ostatnią Wieczerzą umyć nogi, zawołał: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? 

… Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał! (J 13, 10). Chrystus zaś w odpowiedzi 

na jego słowa rzekł, że jeśli to nie uczyni nie będzie miał Apostoł udziału w 

zbawczych tajemnicach, po czym Piotr bez wahania rzekł: Panie, nie tylko moje 

nogi, ale i ręce i głowę (J 13, 10). 

 Zarówno dla uczniów jak i dla Szymona Piotra myśl o tym, że Chrystus 

musi cierpieć, była niezrozumiała. Na zapowiedzi cierpienia Jezusa, których 

uczniowie są adresatami, reagują oni zupełnym brakiem akceptacji (por. Mk 

8,31nn; 9,30nn; 10,32nn). Również Piotr jest solidarny z uczniami w tej kwestii. 

W wyrzutach stawianych Jezusowi kryje się z pewnością pragnienie Kościoła 

uporania się z gorzką śmiercią krzyżową, niemniej z pewnością ten brak 

zrozumienia istniał już w gronie Apostołów .  

W „pouczeniu”, jakiego Piotr udziela Jezusowi Ewangelista użył 

greckiego czasownika epitimema, który posiada całą gamę znaczeń: „ofuknąć”, 

„upominać”, „czynić zarzuty”, „strofować”, „karcić w celu nakłonienia do 

jakiegoś czynu lub zaniechania go”26. Jezus odpowiada ostrym wyrzutem 

                                                 
25 K. Romaniuk, Biblijne wzorce świętości, Kraków 1996, s. 108. 
26 Słownik Grecko-Polski, t. 1, Opr. O. Jurewicz, Warszawa 2000, s. 369, kol. I. 
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odnoszącym się do wszystkich uczniów, ale postawionym ostatecznie Piotrowi. 

Użyte w skarceniu słowo „szatan” oznacza, że chodzi o wybór fundamentalny – 

Apostoł opowiada się po stronie Przeciwnika, który chce przeszkodzić Jezusowi 

w dopełnieniu obranej drogi, prowadzącej do zbawienia ludzi27. 

W powiązaniu z Ostatnią Wieczerzą Jezus zapowiada uczniom ich 

zwątpienie wobec Jego męki. Piotr buntuje się, twierdząc, że sam pozostanie 

przy Jezusie, cokolwiek by się nie działo. Zapewnia już tylko w swoim imieniu, 

nie mówi w imieniu uczniów. Jezus, zapowiadając jego zaparcie, zaczyna od 

słowa Amen (Łk 22,34), co podkreśla nieodwołalność, a słowa – dzisiaj, tej nocy, 

zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz (Mk 14,30) –

podkreślają jego nieuchronność28. Odpowiedź Piotra: Lecz on tym bardziej 

zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie (Mk 14,31) 

świadczy, że jego hardość jeszcze bardziej wzrosła, pomimo jasnych słów 

Jezusa. 

Jezus Chrystus jednak nie przestaje być w niezwykle osobistym stosunku 

do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak 

pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony 

utwierdzaj twoich braci (Łk 22,31n). Dwukrotne wymienienie jego imienia ma w 

sobie coś z zaklęcia. Zatem jasnym jest to, że Piotr wytrwa nie dzięki swym 

własnym wysiłkom, lecz dzięki modlitwie Jezusa29. 

Apostoł Piotr w Getsemani zapiera się Jezusa po raz pierwszy. Do niego 

skierowane są słowa: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? (Mk 

14,37). Piotr, idąc w oddali za pojmanym Jezusem, wszedł na dziedziniec pałacu 

najwyższego kapłana. Ma to znaczenie symboliczne. Ewangelista Marek, pisząc, 

że Piotr zaś szedł za Nim w oddali (Mk 14,54), wyjaśnia, że naśladowanie Jezusa 

przez Piotra zostało przerwane. Kolejne zaparcie opowiedziane jest w trzech 

etapach w scenie na dziedzińcu – najpierw zaprzeczenie znajomości z Jezusem 

wobec służącej kobiety, która następnie mówi o obecności ucznia Jezusa 

                                                 
27 K. Romaniuk, Św. Piotr. Życie i dzieło. Katowice 1995, s. 53-54. 
28 M. Burker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 85-86.   
29 J. Gnilka, Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwóch wiekach, Przeł. W. Szymona OP, Kraków 
2002, s. 71. 
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kolejnym osobom. Powtarza tę samą uwagę – że to jest jeden z uczniów Jezusa. 

Teraz reakcja Piotra jest określona zwięźle jako zaprzeczenie. Najmocniejszy 

akcent zachowany jest na ostatnią scenę – grupa stojących, którzy zwrócili 

uwagę na Piotra już po uwadze służącej zwraca się do niego. Piotr został 

rozpoznany jako Galilejczyk. Reakcja Apostoła to coś więcej niż wyparcie się. 

Zaklina się i przysięga, używając przy tym najmocniejszych wyrażeń, 

przeklinając siebie samego przysięga i wzywa przy tym Boga na świadka, że nie 

zna Jezusa30. Kolejne pianie koguta gorzko uświadamia uczniowi godzinę i 

zapowiedź zdrady.  

Następuje moment skruchy. Piotr ucieka z miejsca swego zaparcia, by w 

samotności wylewać łzy żalu nad swym czynem. Skrucha Piotra pokazuje drogę 

wyjścia z sytuacji. Mimo, że podczas męki Jezusa jeszcze nie widać jej owoców, 

ale pokazuje ona, że łaska i modlitwa Jezusa ocaliła Piotra31. Apostoł ucieka, ale 

podejmuje mimo to decyzję udania się za oddziałem żołnierzy, aby zobaczyć, co 

stanie się z Jezusem. Jednak nie towarzyszy Mu do końca - jak pisze Gnilka – 

„jest mało prawdopodobne, by Apostołowie pozostali jeszcze przez dłuższy czas 

w Jerozolimie. Żaden z Dwunastu nie pojawia się na drodze krzyżowej, ani pod 

krzyżem”32. 

Fakt zmartwychwstania Jezusa jest bardzo ściśle związany z imieniem 

Piotra i jego trwałości, wierności – wszak Kefas to znaczy ‘skała’ – coś trwałego, 

trudno zniszczalnego. Był on bowiem pierwszym, który uwierzył w 

zmartwychwstanie. „Tradycja nowotestamentalna w dwóch przypadkach 

stwierdza, że wskrzeszony Jezus ukazuje się temu uczniowi jako pierwszemu (1 

Kor 15,5; Łk 24,34)33. Różnice dzielące 1 Kor 15,5 i Łk 24,34 sprowadzają się 

tylko do imion. 1 Kor mówi o „Chrystusie i Kefasie”, Łukasz o „Kyriosie i 

Szymonie” (można stąd wyciągnąć wniosek, że jeden tekst był zadomowiony na 

obszarze judeochrześcijańskim, a drugi na hellenistyczno-chrześcijanskim)”34. 

                                                 
30 J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 76.  
31 K. Romaniuk, Święty Piotr, s. 59. 
32 J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997, s. 351. 
33 H. Seweryniak, Święty Kościół Powszedni, Warszawa 1999, s. 113.  
34 J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987, s. 103-109. 
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Słowa Chrystusa, czyniące z Piotra opokę Kościoła, nie zostały odwołane 

mimo bolesnej apostazji Apostoła. Wnosi się to nade wszystko z polecenia, jakie 

otrzymały niewiasty, którym ukazał się Jezus zmartwychwstały: Idźcie, 

powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi (Mk 16,7). Tak więc skrucha i łzy Piotra 

zrobiły swoje. A może wszystko – jak pisze Romaniuk – „należy zawdzięczać 

modlitwie Jezusa, który – zgodnie ze swą obietnicą – modlił się, żeby nie ustała 

wiara Piotra?”35 Dostąpił Piotr również przywileju oglądania jako pierwszy 

pustego grobu, a potem także samego Jezusa zmartwychwstałego (por. J 20,3-

10).  

Z przymiotów charakteru Piotra wyraźnie na plan pierwszy wysuwa się tu 

niezwykłą odwaga Apostoła, który mimo swego zaparcia, nie przestaje wierzyć i 

ufać Zbawicielowi. Piotr stwierdził osobiście, że grób był pusty. Nie wiadomo 

jednak, czy w zmartwychwstanie uwierzył na podstawie tego faktu, czy też 

przekonał się o prawdziwości zmartwychwstania dopiero, gdy ujrzał Jezusa36. 

Drugi raz Jezus ukazuje się Dwunastu i za miejsce tego wydarzenia należy 

przyjąć Galileę. W tym gronie jest także Szymon Piotr. Na słowa „umiłowanego” 

Apostoła - św. Jana To jest Pan! (J 21, 2-11), rzuca się w fale jeziora i wpław z 

radością dopływa do brzegu, na którym czeka na niego i towarzyszy 

zmartwychwstały Jezus.  

W opisie tym z łatwością można by rozpoznać osobę Piotra, nawet gdyby 

nie była nazwana po imieniu. Oto specyficzność reakcji Piotra, szczególnie 

widoczna na tle jakże odmiennego zachowania się „ucznia, którego Jezus 

miłował”, czyli św. Jana: on, rozpoznawszy Jezusa, ograniczył się tylko do 

stwierdzenia, że to jest Pan, Piotr natomiast, gdy to usłyszał, natychmiast podjął 

decyzję. Ten sam gwałtowny, spontaniczny Piotr, znany dobrze z nieudanego 

chodzenia po jeziorze Genezaret37. 

Spośród czterech Ewangelistów tylko św. Łukasz zanotował to, że 

zmartwychwstały Chrystus ukazał się właśnie Piotrowi jako pierwszemu. Krótki 

dialog Jezusa z Piotrem, jaki ma miejsce w Ewangelii nawiązuje wyraźnie do 

                                                 
35 K. Romaniuk, Św. Piotr, s. 50. 
36 Tamże, s. 51. 
37 Tamże. 
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wydarzenia, które miało miejsce na samym początku publicznej działalności 

Jezusa i które nazywa się inaczej obietnicą udzielenia Piotrowi władzy prymatu. 

Wierność Chrystusa przypomina tu obietnice dawane ongiś przez Jahwe 

Izraelowi. Mimo odstępstw i niewierności Izraela Bóg nigdy nie cofnął danego 

raz słowa. Izrael nigdy nie przestał być ludem wybranym. Piotr - choć zaparł się 

Mistrza - otrzymuje to, co mu Jezus obiecał. Opis ten czasem nazywa się 

rehabilitacją Piotra - usłyszawszy trzykrotne: Paś owce moje, paś baranki moje, 

nie miał już wątpliwości, że Chrystus przebaczył mu bolesny grzech apostazji. 

Jak pisze Romaniuk – „teraz już nigdy się nie załamie, choć chyba zdawał sobie 

sprawę z odpowiedzialności, jaką na jego barki włożył Zbawiciel właśnie 

dlatego, że posłużył się metaforą pasterza znaną z ST, mówiącą o obowiązkach 

przywódców narodu wybranego (por. Jr 23,4; Za 11,7—9; 13, 7; Ez 34, 2n)”38.  

Apostoł Piotr pozostał wierny Chrystusowi i misji jaką został obdarzony 

do samej swej męczeńskiej śmierci. Na temat śmierci Piotra jednak niewiele 

mówi Pismo św. O gwałtownej śmierci mówią zapewne prorocze słowa 

wskrzeszonego Jezusa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 

opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 

wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. (J 21, 

18). Natomiast w dodatkowej notatce redakcyjnej czytamy, że Jezus powiedział 

te słowa, aby zaznaczyć jaką śmiercią uwielbi Ojca39.  

W literaturze apokryficznej schyłku drugiego stulecia zaczyna się 

upowszechniać przekonanie, że Piotr – na własne życzenie – został ukrzyżowany 

głową w dół40. Tradycja podaje, że umarł na krzyżu jak Zbawiciel, ale z poczucia 

niegodności umierania tak jak On poprosił o ukrzyżowanie w inny sposób. 

 

 

3. Figury biblijnych zdrajców i ich analogie do zdrady Judasza 

 

                                                 
38 Tamże, s 52. 
39 Romaniuk, Św. Piotr, s. 132. 
40Piotr, jak się zdaje, głosił ewangelię Żydom, żyjącym na obczyźnie w Poncie, Galicji, Bitynii, 
Kappadocji i w Azji, wreszcie przybył do Rzymu i został ukrzyżowany głową na dół, jak sam tego 
pragnął. Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna o męczennikach palestyńskich, Poznań 1993, 3,1.2. 
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3.1 Stary Testament 

 

 Analizując fenomen zdrady i jego przeciwieństwa powstaje pytanie czy 

zdrada była czymś rzadkim w historii zbawienia. Czy tylko tak chlubne postacie 

jak św. Piotr Apostoł, wskazują na to, że ludzkich w relacjach z Panem Bogiem 

jest możliwa tylko i wyłącznie doskonała postawa wierności, że te relacje nie są 

splamione zdradą i niewiernością? Na to pytanie można odpowiedzieć 

negatywnie: już karty Biblii wskazują na to, że człowiek to także „homo 

traditor”, a za „ojca wszystkich zdrajców i wszystkich kłamców” z całą 

pewnością można uznać upadłego anioła-zdrajcę czyli szatana. 

 Kościół wykłada, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez 

Boga: „Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre 

z natury, ale same uczyniły się złymi”41. Według KKK – „upadek” aniołów 

„polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które 

radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu 

znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: 

tak jak Bóg będziecie (Rdz 3, 5). Diabeł trwa w grzechu od początku (1 J 3, 8) i 

jest ojcem kłamstwa (J 8, 44). Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez 

aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech 

nie może być przebaczony. Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma 

skruchy dla ludzi po śmierci.42 

 Idea upadku anioła jako tego, który jest zaprzeczeniem prawdy tkwi w 

logionie Chrystusa: Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania 

waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy 

w nim nie ma (J 8, 44). „Szatan nie wytrwał w prawdzie, a więc był w niej jako 

anioł dobry. W sytuacji próby odpadł jednak od prawdy, dobra, łaski, świętości, 

ostatecznie od Boga samego i stworzył swoją postać demoniczną. Odpadł 

całkowicie, bo prawdy w nim nie ma. Jako kłamca chce zafałszować wszelką 

rzeczywistość Bożą.”43 

                                                 
41 DH 800. 
42 KKK 392-393. 
43 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka Katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 476. 
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 Bartnik pyta, na czym polegał grzech, przez który anioł stał się szatanem? 

„Najczęściej mówi się, ze pycha (św. Ireneusz, św. Augustyn) albo, że zawiść 

(św. Klemens Rzymski, św. Leon Wielki) albo wszystkie naraz. Szatan mimo, że 

był aniołem – istotą na wskroś duchową i wydawałoby się, że udoskonaloną 

przez obcowanie ze Stwórcą, popełnił grzech zdrady. Bowiem, próba wierności 

jakiej doświadczył upadły anioł, była absolutnie nieodzowna dla życia w łasce 

Bożej, żeby osoba anielska była w pełnej Komunii z Osobami Bożymi bez 

przymusu”44. 

 Istotą szatana jest więc negacja Jedności, jaką jest Bóg – zerwanie 

Komunii z tą Jednością. Diabeł jest kłamcą, bo nie słucha Boga, nie jest mu 

wierny i posłuszny, jest negacją Prawdy. „Jest oderwany od Ojca przez co rodzi 

się anty-jedność, a wraz z nią kłamstwo, nienawiść i śmierć. Jest to efekt 

samouwielbienia, które nie prowadzi do miłości innych, lecz jedynie do 

śmierci.”45 Kłamstwo skierowane przeciwko życiu w łączności z Bogiem należy 

do istoty szatana. Szatan egzystuje zatem na sposób anty-osobowy i żyje z 

negacji jedności.46 

Po szatanie jako pierwszym ze zdrajców Trójjednynego Boga pojawiły się 

inne niewierne postacie. Wydaje się, że w nich pokazał swe działanie szatan – 

jako „ojciec kłamstwa”. Na potrzeby dalszej części pracy ograniczono się tylko 

do ukazania typicznych zapowiedzi postaci i zdrady Judasza. Postacie te łączą się 

z Judaszem albo ze względu na sam akt zdrady, albo na pewne cechy jego 

osobowości czy zachowania się w niektórych sytuacjach. Należą do nich między 

innymi podstęp, brak lojalności, oszustwo, chciwość, bunt, kłamstwo, rozpacz, 

samobójcza śmierć.47 

Kain jest jednym z pierwszych bohaterów biblijnych, który przez 

podstępne zabójstwo swojego brata Abla stał się prefiguracją zdradzieckiego 

postępowania Judasza. Suchy opis biblijny kryje, podobnie jak w przypadku 

Judasza, tragedię człowieka w jego relacjach z Bogiem: I wejrzał Pan na Abla i 

                                                 
44 Tamże, s. 478. 
45 K. Góźdź, Problem personalności szatana, w: Teologia o szatanie, red. K. Góźdź, Lublin 2000, s. 54-
55. 
46 Tamże. 
47 S. Kobielus, Ikonografia zdrady i śmierci Judasza, Ząbki 2005, s. 11. 
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na dary jego, ale na Kaina i na dary jego nie wejrzał. [...] I rzekł Kain do Abla, 

brata swego: «Wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, powstał Kain na Abla, brata 

swego i zabił go» (Rdz 4, 5.8). 

Można tutaj zestawić dwa sposoby zachowania się Boga wobec upadku 

człowieka - Kaina i Judasza. W dialogu między Kainem i Bogiem jest 

zauważalna idea opieki Jahwe nad człowiekiem, który upadł. Kain bowiem 

wyznał: Większa jest nieprawość moja, niżbym miał odpuszczenia być godzien. 

Oto mię dziś wyganiasz z ziemi, i skryję się przed obliczem Twoim, i będę 

tułaczem i zbiegiem na ziemi; każdy tedy, kto mię znajdzie, zabije mię. (…) I 

włożył Pan na Kaina Znamię, aby go nie zabijał nikt, kto by go spotkał (Rdz 4, 

13-15). W obu przypadkach zaistniała jednak swoistego rodzaju akceptacja 

przestępstwa, którego skutki były przewidziane w zamiarach zbawczych Boga48. 

Kolejnym przykładem człowieka działającego podstępnie i zdradliwie jest 

biblijny król Saul, który w napadzie depresji, a właściwie zawiści z powodu 

powodzenia Dawida, rzucił w niego oszczepem, chcąc go zabić: I napadł zły 

duch Pański Saula, a siedział w domu swym i dzierżył oszczep, a Dawid grał na 

harfie ręką swą. I chciał Saul przebić Dawida oszczepem ku ścianie, ale Dawid 

uchylił się przed obliczem Saula, i oszczep bez urażenia go utknął w ścianie, a 

Dawid uciekł i uratował się nocy owej (1 Sm 19, 9-10). Kobielus dodaje, że 

„postępek Saula bywał zestawiany z zachowaniem się Judasza. W obu 

przypadkach szczególnie rażąca była zdrada, gdyż została dokonana wobec 

przyjaciół - Saul zdradził wiernego Dawida, a Judasz - swego Mistrza, 

Chrystusa”.49  

Innym przykładem zdrady jest „nielojalność” Absaloma wobec swego 

ojca Dawida. Absalom, syn Dawida (2 Sm 3, 3), słynął z piękności, której mu 

jeszcze przydawały niezwykłej długości włosy: A nie było we wszystkim Izraelu 

męża tak pięknego i ślicznego bardzo jak Absalom: od stopy nogi aż do wierzchu 

głowy nie było na nim żadnej zmazy. (Sm 14, 25-26). Ten umiłowany syn 

Dawida zbuntował się przeciw ojcu i pragnąc przejąć władzę nad państwem, 

                                                 
48 Tamże, s. 12. 
49 Tamże, s. 13-14. 
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zorganizował wojskowy zamach stanu. Zamach się nie udał i Absalom, uciekając 

przed pościgiem żołnierzy Dawida, zaczepił długimi włosami o gałęzie dębu i 

został przebity trzema włóczniami przez Joaba (por. 2 Sm 18, 14).  

Absalom, podobnie jak Judasz, był zdrajcą wobec swego ojca Dawida. 

Św. Augustyn podaje Absaloma za starotestamentową figurę Judasza, 

komentując Psalmy 3 i 7: „Przy takim tłumaczeniu zaraz przychodzi na myśl ów 

zdrajca Judasz, niby Absalom, będący obrazem tamtego, a zgodnie z 

tłumaczeniem swego imienia oznaczał pokój ojca”50. Tak też pisze Kobielus: 

„Podobnie Martin z Leon w Hiszpanii zestawił Absaloma z Judaszem. Dawid 

początkowo tolerował Absaloma, podobnie jak Chrystus Judasza. Absalon 

układał się ze starszymi Izraela o przejęcie władzy swego ojca Dawida, również 

Judasz pertraktował z kapłanami i faryzeuszami nad wiarołomstwem wobec 

Chrystusa”51.  

Kolejną analogią do postaci i zdrady Judasza jest Joab – przywódca 

zwolenników Dawida w walce z Saulem. Zabił najpierw zbuntowanego syna 

Dawidowego – Absaloma. Następnie, kierując się pragnieniem zemsty za śmierć 

swego brata Asahela, zamordował podstępnie poprzedniego wodza Dawidowego, 

Abnera: A gdy się wrócił Abner do Hebronu, odwiódł go Joab osobno na środek 

bramy zdradliwie, aby z nim mówić, i uderzył go tam w łono, i umarł (2 Sm 3, 

27). Wiadomo także, że to Abner, z polecenia Dawida, wysłał na pewną śmierć 

Uriasza, męża Batszeby. Batszeba bowiem, spodobała się królowi Dawidowi, 

który chciał ją mieć tylko dla siebie. 

Kolejny przypadek podstępnego zabójstwa, którego sprawcą był Joab, to 

uśmiercenie Amazy - syna Abigail (siostry Dawida), oficjalnie mianowanego na 

wodza przez Dawida po śmierci Abnera: Rzekł tedy Joab do Amazy: «Witaj, 

bracie mój!» i ujął prawą ręką podbródek Amazy, jakby go całując. Lecz Amaza 

nie obaczył miecza, który miał Joab, a ten uderzył go w bok i wylał trzewia jego 

na ziemię (2 Sm 20, 10).52 Nie tylko samo podstępne zachowanie Joaba zbliża go 

do Judasza. Można odnaleźć także dokładniejsze podobieństwa, najpierw do 

                                                 
50 Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP, t. 37, Warszawa 1986, s. 76. 
51 S. Kobielus, Ikonografia, s. 15. 
52 Tamże, s. 22. 
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sposobu zdrady Judasza - poprzez pocałunek, co jest widoczne w zwrocie: ujął 

prawą ręką podbródek Amazy, jakby go całując; następna zaś analogia dotyczy 

wylania trzewi przy zamordowaniu Amazy: i wylał trzewia jego na ziemię, co 

również miało miejsce po samobójczej śmierci Judasza53. 

W Księdze Sędziów 3, 21-22 znajduje się opis podstępnego zabójstwa 

słynącego z otyłości króla Moabu, Eglona, który podporządkował sobie 

Izraelitów. Ci postanowili go zabić, a na wykonawcę wyroku wybrali Izraelitę 

Aoda (Sdz 3, 16): Przystąpił Aod do niego - siedział zaś w letniej sali sam - i 

rzekł: «Słowo Boże mam do ciebie». I powstał zaraz z tronu. I wyciągnął Aod 

lewą rękę, i dobył miecza od prawego biodra swego, i wbił go w brzuch jego tak 

mocno, że rękojeść weszła z żelazem w ranę i tłustym sadłem ściśnięta została. I 

nie wyjął miecza, ale tak jak uderzył, zostawił w ciele; i wnet przez tajemne 

miejsca natury rzucił się kał z brzucha (Sdz 21-22)54. Mimo, że brak jest w opisie 

biblijnym wyraźnego zestawienia postępku Aoda z Judaszem, to jednak pewna 

analogia tych postaci wynikałaby już z samego podstępnego zabójstwa Eglona. 

 

3.2 Nowy Testament 

 

Pierwszy z nowotestamentalnych tekstów opisujących fenomen zdrady 

jest historia Ananiasza i Safiry opisana w Dziejach Apostolskich. Małżonkowie 

zostali ukarani nagłą śmiercią za brak szczerości w sprawach zapłaty za 

sprzedaną role: Pewien zaś mąż, imieniem Ananiasz, z Safirą, żoną swoją, 

sprzedał rolę, i ujął z zapłaty za rolę za wiedzą żony swojej; a przyniósłszy 

pewną część położył przed nogi apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czemu 

szatan skusił serce twoje, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, i ujął z zapłaty za 

rolę? [...] A słysząc te słowa Ananiasz, padł i skonał (Dz 5, 3-5). Podobnie stało 

się z żoną, która: Natychmiast upadla u nóg jego, i skonała (Dz 5, 10)55. Wspólne 

dla Judasza, Ananiasza i Safiry byłoby zatem ukrycie pieniędzy i słowa o 

kuszeniu przez szatana (Dz 5, 3). 

                                                 
53 Tamże, s. 23. 
54 Tamże, s. 27. 
55 S. Kobielus, Ikonografia, s. 33. 
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„Epizod o Ananiaszu i Safirze jest jak gdyby ilustracją tego sposobu życia   

chrześcijan   jerozolimskich, o jakim   wspominał    Łukasz   w   obydwu swoich   

summariach. Małżeństwo to, stosując się do przyjmowanego przez niektórych      

chrześcijan zwyczaju, sprzedało swą posiadłość, ale zamiast wręczyć    

otrzymaną za nią zapłatę Apostołom w całości, złożyło tylko jej część za 

zgodnym porozumieniem, oświadczając, że tyle właśnie otrzymało. Wyrażenie 

ujął z zapłaty jest niezmiernie rzadkie i użyte było w „Septuagincie” w opisie   

analogicznego epizodu potajemnego zatrzymania przez Achana mienia   

skazanego na zniszczenie przez prawo wojenne (por. Joz 7, 1). Na kłamstwo 

Ananiasza Piotr zareagował z niezwykłą surowością: przypisał je szatanowi i 

uznał za znieważenie Ducha Świętego.  

Ta kwalifikacja wskazywała na wielkość przestępstwa i tłumaczy wiele, 

jeśli chodzi o jej konsekwencje i śmierć Ananiasza. Tę opowieść uważa się 

najczęściej za paradygmat katechezy apostolskiej, powstały nie bez wpływu 

Starego Testamentu (por. Lb 16, 1-35; Kpł 10, 1-3) i mający na celu ustrzeżenie 

wiernych przed targnięciem się na dobre imię gminy.”56 

Inną postacią nawiązującą do Judasza jest Szymon Mag. Łączy go z 

Judaszem kwestia pieniędzy oraz pęknięcie ciała po upadku na ziemię. Szymon 

Mag znany jest z Dziejów Apostolskich, gdyż zaproponował apostołom Janowi i 

Piotrowi pieniądze za przekazanie mu władzy udzielania Ducha Świętego (Dz 8, 

9-24). Według pozabiblijnych źródeł – pisze Kobielus – „Szymon Mag, aby 

zaimponować apostołom, próbował wznieść się do nieba, lecz spadł na ziemię i 

jego ciało pękło, zupełnie jak w wizerunkach Judasza”57. 

„Po przybyciu do Samarii Filip głosił Ewangelię jej mieszkańcom 

składającym się głównie z Greków i Samarytan. Ci ostatni, jeśli nawet ulegali 

wpływom hellenistycznym, legitymowali się przecież monoteizmem i niejasnym 

oczekiwaniem Mesjasza. Ale wszyscy ulegali przede wszystkim wpływowi 

Szymona Maga, mistagoga czy hierofanty miejscowej świątyni. Na przybycie 

                                                 
56 E. Dąbrowski (opr.), Dzieje Apostolskie. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Poznań 1961, s. 262-
264. 
57 S. Kobielus, Ikonografia, s. 34-35. 
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Filipa i jego nauczanie nie patrzał on łaskawym okiem, ale uwagę jego zwracały 

przede wszystkim cuda nauczaniu temu towarzyszące które i na ludności 

miejscowej wywierały wielkie wrażenie. A dotyczyły one uzdrowień i uwolnień 

od duchów nieczystych. Łukasz nie omawia tego bliżej, ograniczając się do 

wzmianki niemal kronikarskiej. Nauczanie o Chrystusie, zwłaszcza w 

środowisku samarytańskim, mogło liczyć na zrozumienie. I oni przecież 

oczekiwali na przyjście Mesjasza, którego w sposób ogólnikowy nazywali 

Taheb, tj. „Ten, który wraca”. Ale zarówno ich, jak i pozostałych mieszkańców 

miasta z Szymonem Magiem na czele uderzały przede wszystkim cuda 

skłaniające ich do przyjęcia nowej religii.”58 

 

4. Odmienność zdrady Judasza od wierności Piotra59 

 

 Punktem wyjścia do rozważań, jest teza, że zarówno Piotr, jak i Judasz 

zgrzeszyli świadomie. Judasz powiedział: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną 

(Mt 27,4), a Piotr: wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał (Łk 22,62). 

 Judasz i Piotr byli Apostołami. Wybrani do grona Dwunastu przez samego 

Jezusa, przez trzy lata Jego publicznej działalności wzrastali w Chrystusowej 

szkole. Słuchali swego Mistrza, byli świadkami Jego cudów, cieszyli się Jego 

bliskością i miłująca obecnością. Wyznawali swoją wiarę w Jezusa i deklarowali 

wolę pozostania przy Nim. Znaleźli Mesjasza, więc z całego serca postanawiali 

być Mu wiernymi. A mimo to każdy z nich popadł w grzech. Bliskość Jezusa nie 

uchroniła ich od niewierności czy od zdrady. Nie wchodząc w szczegóły 

motywacji, można stwierdzić najprościej, że Judasz odrzucił Mesjasza, bo miał 

inną, własną Jego wizję, Piotr zaś zaparł się Mistrza z lęku o własne życie, po 

prostu z braku męstwa. 

Pismo Święte zdecydowanie podkreśla negatywne cechy Judasza. Nawet 

jego skrucha nie była szczera (por. Mt 27,3). Celowo, z premedytacją, 

                                                 
58 E. Dąbrowski (opr.), Dzieje Apostolskie, s. 290-293. 
59 Niniejsze porównanie jest owocem własnej refleksji nad zdradą Judasza i niewiernością Piotra. 
Wskutek braku wystarczających źródeł pokuszono się dokonać próby analizy porównawczej. 
Rozwinięcie poruszonych niżej wątków można znaleźć w drugim punkcie niniejszego rozdziału oraz w 
rozdziale drugim traktującym w sposób szczegółowy o dramacie zdrady Judasza. 
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współdziałał ze złymi ludźmi, by zdradzić Jezusa i otwarcie Go wydał w ich ręce 

(por. Mk 14,45; J 18,2.3). Tak więc zdrada Judasza zasadniczo różniła się od 

zaparcia się Piotra. 

Jest oczywiste, że Piotr nigdy nie miał zamiaru zaprzeć się Chrystusa, jego 

zaparcie się było jakby spontaniczne, dokonane pod wpływem strachu. W 

przeciwieństwie do tego w Piśmie Świętym mamy pokazane, że Judasz działał z 

premedytacją i według planu. Inaczej mówiąc, choć obaj postąpili źle i objawili 

słabe strony swoich charakterów, zawodząc przy tym swego Pana, jeden z nich 

uczynił to jednak celowo, podczas gdy drugi działał pod wpływem chwilowego 

impulsu. Cechy charakterologiczne obydwu Apostołów nie były obojętne dla ich 

czynu. Podobnie jak Judasz, także i Piotr objawiał pewne bardzo negatywne 

cechy charakteru. Przeklinał (Mt 26,74), bywał gwałtowny (J 18,10) i tchórzliwy 

(Łk 22,57). Ale był również bardzo pewny siebie, przekonany o swojej sile i 

lojalności wobec Chrystusa. Jednak w pierwszej poważniejszej próbie zawiódł, i 

to niechlubnie. W gruncie rzeczy Piotr „zdradza” Jezusa ponieważ boi się, że 

zostanie aresztowany.  

Dwaj uczniowie – jeden zaklinając się, a drugi za garść srebrników – tego 

samego dnia zdradzili swojego najlepszego Przyjaciela. Jednak ich czyny nie 

były oderwane od historii ich życia, każdy z nich miał za sobą pewne 

doświadczenia, które doprowadziły do danego czynu. 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Judasz odrzucił miłosierdzie, ostatni raz 

błagające o miejsce w jego sercu. Rozgniewany napomnieniami i rozczarowany 

tym, że jego marzenia się nie spełniły, odmówił poddania się i w końcu oddał 

serce demonowi chciwości, który od dawna prześladował go i kontrolował jego 

myśli. Judasz jednak zrozumiał swój błąd – doszedł do przekonania, że Chrystus 

rzeczywiście proponuje duchowe dobra zamiast ziemskich korzyści – wszak o 

tym On nauczał. 

Podobnie jak w przypadku Judasza, upadek Piotra nie nastąpił nagle i bez 

przyczyny, był stopniowy. Pewność siebie sprawiła, iż zaczął wierzyć, że nic nie 

może go odłączyć od Chrystusa. Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i 

na śmierć (Łk 22,33). Nadmierna pewność siebie sprawiła, że Piotr nie uznał 
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tego, że jest w gruncie grzesznym słabym człowiekiem, który ma się poddać woli 

i Bożej opiece. Piotr najwidoczniej nie rozumiał jeszcze tej zasady, więc krok za 

krokiem podążał ścieżką pewności siebie, aż doszedł do tego, że jawnie zaparł 

się Pana. 

Po wydaniu Chrystusa Judasz powiesił się (Mt 27,5). W przeciwieństwie 

do niego, Piotr przyjął przebaczenie, stał się Apostołem, który w pełni zaufał 

Jezusowi (1 P 1,1). Zarówno Piotr, jak i Judasz, okazali skruchę za swe czyny. 

Jednak skrucha Judasza różniła się diametralnie od skruchy Piotra. 

Skrucha Judasza nie była prawdziwą skruchą. Po wydaniu Chrystusa 

Judasz wrócił do kapłanów i oświadczył: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew 

niewinną (Mt 27,4). Jednak jego wyznanie winy nie było szczere, ponieważ nie 

odczuwał żalu za to, co zrobił, ale jedynie strach przed konsekwencjami swego 

czynu, przed tym, że jego plany na polityczny przewrót się nie spełnią. To 

właśnie one, a nie sam czyn, doprowadziły go do wyznania grzechu, ale 

brakowało mu głębokiego, serdecznego żalu za zło wyrządzone Panu.  

Skrucha Piotra była szczera. Piotr zaparł się swego Pana wtedy, gdy był 

On najbardziej upokarzany i potrzebował wsparcia. Jednak później Piotr 

odczuwał prawdziwy, głęboki żal za swój postępek i nawrócił się. Okazał 

prawdziwą, serdeczną skruchę za popełnienie samego czynu, a nie tylko z obawy 

przed jego konsekwencjami. Jego żal pokazał, że Duch Święty nadal działał na 

jego serce i zmieniał je. Ten grzech sprawił, że Piotr był rzeczywiście załamany, 

i dlatego właśnie Pan mógł go doprowadzić do prawdziwej skruchy i 

nawrócenia. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, pokornym i skruszonym 

sercem, Ty Boże nie wzgardzisz (Ps 51,19). 

W przeciwieństwie do Judasza Piotr został świętym, ponieważ jak opisuje 

Ewangelia „gorzko zapłakał” i żałował tego, co zrobił, a po zmartwychwstaniu 

Jezusa głosił Jego Ewangelię i oddał za nią swe życie. Judasz zaś poszedł i 

powiesił się (Mt 27, 3-5). 
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Rozdział II 

 

Dramat zdrady 

 

 Zarówno postać jak i czyn zdrady jakiego dopuścił się Judasz Iskariota 

stały się przedmiotem dyskusji i rozważań w Kościele Apostolskim o czym mogą 

świadczyć rozliczne teksty Nowego Testamentu. Szukano odpowiedzi na pytania 

o motyw zdrady i etapy jego kształtowania, sposób jej realizacji jak i dalsze losy 

zdrajcy. Niewątpliwie zadawano też pytania o świadomość Chrystusa w trakcie 

rozgrywania się dramatu zdrady. Grono Apostołów w oczywisty sposób straciło 

kontakt z postacią Judasza, wskutek czego na wiele spośród pytań, które i 

współcześnie sobie zadajemy nie znajdziemy odpowiedzi. Wspomnienia 

pewnych zachowań zarówno Judasza jak i Jezusa nie dają nam pełnego obrazu 

dramatu zdrady, aczkolwiek dzięki nim mamy w posiadaniu pewne kluczowe i 

szczególne fakty, które w świetle dociekań teologicznych czy filozoficzno-

psychologicznych rzucają sporo światła na odnotowane w tekstach Nowego 

Testamentu fakty60.  

W niniejszym rozdziale podjęte zostaną rozważania na temat osoby 

Judasza, jej historyczności i miejsca w gronie Dwunastu. Zostaną także 

przedstawione powody jego dramatu zdrady, w oparciu o powszechnie 

akceptowane dotychczasowe osiągnięcia badań biblijnych, ukazane na szerokim 

tle historycznym. Następnie zostanie dokonana próba prezentacji owego 

„misterium iniquitatis” Judasza w kontekście Jego uczestnictwa w Ostatniej 

                                                 
60 H. Ordon SDS, Anatomia Judaszowej zdrady, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 98. 
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Wieczerzy, problem przyjęcia przez niego Ciała i Krwi Pańskiej. W tej części 

poruszone zostanie znaczenie judaszowego pocałunku Jezusa w Ogrójcu. 

Wreszcie zostanie przeprowadzona analiza nieskutecznej próby naprawienia 

zdrady przez Judasza, która zakończyła się samobójczą śmiercią zdrajcy. 

W końcu zostanie nakreślony wizerunek zdrajcy, interpretacja i 

zobrazowanie jego czynu, jaki ma miejsce w literaturze, ikonografii, sztuce 

malarskiej – jako pewną odpowiedz i refleksję człowieka nad dramatem Judasza 

z Kariothu. 

 

1. Paradoks Apostoła - Zdrajca 

 

1.1. Historia osoby Judasza 

 

 Obraz Judasza Iskarioty – jak pisze Bartnik – „składa się z dwu warstw: 

jednej historycznej, a drugiej teologicznej. Osoba Judasza miała „swój czas 

historyczny”, a cały obraz ma konstrukcje kontrapunktyczną”.61 Natomiast 

Kobielus uważa, że „źródła dotyczące osoby Judasza można sprowadzić 

najogólniej do historyczno-ewangelicznych i apokryficzno-legendarnych”.62 

 W Nowym Testamencie nie ma żadnych wzmianek dotyczących wyglądu 

fizycznego Judasza, wyróżniającego go spośród innych uczniów Jezusa. W 

późniejszych wiekach, gdy zwracano uwagę na dominującą wśród Żydów ilość 

ludzi rudowłosych, połączono tę cechę z Judaszem-Żydem63. 

 Imię Apostoła – zdrajcy w NT pojawia się 22 razy, i to wyłącznie w 

Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. By odróżnić jego imię od identycznie 

brzmiącego imienia Juda, noszonego przez innego ucznia  – Judę Tadeusza64, 

dołączono do niego przydomek Iskariot lub Iskariotes. Stanowił on grecką 

transkrypcję hebrajskiego zwrotu „mąż z Karijot”. Można wnioskować, że 

Judasz albo pochodził z położonej w południowej części Judei miejscowości 

                                                 
61 Cz. S. Bartnik, Judasz Iskariota – historia i teologia, „Collectanea Theologica” 58 (1988) fasc. II., s. 5. 
62 S. Kobielus, Ikonografia zdrady i śmierci Judasza, Ząbki 2005, s. 45. 
63 Tamże, s. 57. 
64 Por. J 14, 22. 
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Kerijot, którą wspomina choćby Księga Jozuego65, albo był z tą miejscowością w 

jakiś sposób związany. Jak pisze H. Ordon zamiana hebrajskiego Kerioth ma 

zapewnie swoje źródło w greckim tłumaczeniu ST, w „Septuagincie”, która w 

ten sam sposób określa miasto o identycznej nazwie położonej w Moabie66. Sam 

fakt łączenia Apostoła z miejscowością Kerijot prowadzi do wniosku, że był on 

jedynym Judejczykiem w gronie Dwunastu, podczas, gdy reszta byłą 

Galilejczykami67. Również Izydor z Sewilii podał, że imię Apostoła – zdrajcy 

pochodzi albo od miejsca jego urodzin, albo od nazwy pokolenia Issachara68. 

Przydomek Judasza – „Iskariota” mógł także mieć swe pochodzenie 

bezpośrednio od jego czynu – słowo „iszkerja” oznaczało bowiem zdrajca, 

obłudnik, hipokryta. Wydaje się również, że ten przydomek nawiązywał do 

określenia „prodótes”, oznaczającego zdrajcę i narażającego przyjaciela na 

niebezpieczeństwo69. W świetle powyższych koncepcji tłumaczących imię 

zdrajcy na dobre tylko raz Judasz jest nazwany wyraźnie zdrajcą, a zasadniczo 

tylko tym, który przekazał Jezusa Żydom70. 

Nie mamy również pewności co do rodziny jak i statusu społecznego 

Judasza. Apokryficzne „Opowiadanie Józefa z Arymatei” podaje, że Judasz był 

bratankiem Kajfasza: „Zawołali więc Judasza Iszkariotę i rozmawiali o nim, 

ponieważ był on synem brata kapłana Kajfasza”71. Z kolei z innego 

apokryficznego tekstu dowiadujemy się, że Barabasz był szwagrem Judasza72. 

Niektórzy współcześni egzegeci sądzą, że Judasz należał do zelotów – czyli ludzi 

zwalczających tych Żydów, którzy naruszyli Prawo Jahwe. Zeloci w stosunku do 

Rzymian odrzucali płacenie okupantom podatków, uważając, że to Bóg Jahwe 

jest jedynym królem Izraela – wobec tego czynnie występowali przeciwko 

Rzymianom. Zeloci zwani też czasem byli „sicarii” od słowa „sicarius” 

                                                 
65 Por. Joz 15, 25. 
66 Por. Jr 31, 24. 
67 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 99. 
68 S. Kobielus, Ikonografia, s. 45. 
69 Tak mówi św. Szczepan o Żydach w Dz 7, 52, także to określenie znajdzie się w opisie najgorszych 
ludzi czasów ostatecznych w 2 Tm 3, 4. 
70 Cz. S. Bartnik, Judasz Iskariota, s. 6. 
71 Opowiadanie Józefa z Arymatei, w: „Apokryfy Nowego Testamentu”, cz. 2, Red. M. Starowieyski, 
Kraków 2003, s. 742. 
72 Męczeństwo Piłata, w: „Apokryfy Nowego Testamentu”, cz. 2, Red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 
715. 
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oznaczającego sztylet, którego używali. Zatem nie bez znaczenia byłby fakt 

należenia Judasza do zelotów – przyłączając się do Jezusa z Nazaretu i grona 

Dwunastu możliwe, że widział on szansę na pokonanie okupanta73. 

 

 

1.2. Judasz w gronie Dwunastu 

 

Teksty Nowego Testamentu w wielu miejscach wskazują na 

przynależność Judasza do grona Dwunastu – czyli uczniów najbliższych 

Jezusowi. Imię Judasza zamieszczają przede wszystkim tzw. katalogi 

apostolskie74, które wyliczają przynależących do tego grona. W nich jest on na 

ostatnim miejscu i z zaznaczeniem o popełnionej zdradzie. Dopowiedzenie, 

„który go wydał” wywodzi się ze słowa „paradidomi” używanego w Nowym 

Testamencie w różnych znaczeniach, razem ok. 120 razy. Słowo to oznacza 

przekazanie czegoś, kogoś, przekazanie w ofierze, podanie do sądu, poddanie 

kogoś wrogim mocom, a także wydanie szatanowi (1 Kor 5,5)75. Ponadto inne 

ewangeliczne relacje, dotyczące kontaktu Apostoła Judasza z członkami 

Sanhedrynu, podkreślają jego łączność z Jezusem i Apostołami przez formułę 

„jeden z dwunastu”76. Jego obecność pośród grona najbliższych Jezusowi 

odnotowują także przekazy o Ostatniej Wieczerzy77. 

 Nowy Testament nie przekazuje informacji o okolicznościach pierwszego 

jego spotkania i przyłączenia się do słuchaczy i zwolenników Jezusa. 

Przypuszcza się, że Judasz został powołany do grona Dwunastu wraz z innymi 

uczniami po dłuższym okresie przygotowania. H. Ordon mniema, że miejscem 

jego spotkania z Jezusem mogła być Judea i Jerozolima, a zwłaszcza świątynia, 

w której Mesjasz głosił swoje Orędzie. Zapewne nauczanie Mistrza z Nazaretu 

wywarło na Iskariocie Judejczyku tak wielkie wrażenie, że postanowił pójść za 

nim. Judasz zapewne zyskał wielki szacunek i zaufanie u Nauczyciela, gdyż 

                                                 
73 S. Kobielus, Ikonografia, s. 48. 
74 Por. Mt 10, 2-4; Mk 3, 16-19; Łk 6, 13-16; J 6, 71; Dz 1, 13.17. 
75 Cz. Bartnik, Judasz,  s. 5-6. 
76 Por. Mt 26, 14.47; Mk 14, 10.43; Łk 22, 3.47. 
77 Por. Mt 26, 25; Mk 14, 17-20; Łk 22, 13.21; J 13, 2.26.29. 
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właśnie on sprawował w gronie Dwunastu opiekę i dyspozycję nad środkami 

pieniężnymi78. To, że powierzono mu, to właśnie taką, a nie inną funkcję może 

świadczyć też o określonych predyspozycjach Apostoła-zdrajcy do 

rozporządzania trzosem79. 

 Niewątpliwie problemem teologicznym jest pytanie o to, dlaczego 

pomimo niechlubnej zdrady wspomnienie o Judaszu pozostało tak jaskrawe na 

kartach NT? Odpowiedź przychodzi w analizie stosunku Jezusa do wybranego 

przez siebie przecież Apostoła. Judasz była Apostołem i tej godności nie został 

pozbawiony nawet w przededniu zdrady. Jest obecny na Ostatniej Wieczerzy, 

jemu także Jezus umywa nogi80, wraz z Janem jest prawdopodobnie najbliżej 

Mistrza, który przepowiada swoje wydanie, ale nie usuwa go z grona Dwunastu. 

Także w samym momencie wydania w Ogrodzie Oliwnym Chrystus pozdrawia 

swojego zdrajcę mianem „przyjaciela”81 - co raczej nie było ironią w świetle 

wcześniejszych wydarzeń z Wieczernika i niezwykle zażyłego stosunku Jezusa 

do tego właśnie ucznia82.  

Odnotowywanie obecności Judasza w gronie Dwunastu jako jego członka, 

jest faktem godnym zauważenia, gdyż owo grono było poważane w pierwotnym 

Kościele. Ten fakt nie był zatajany, pomimo że był źródłem wielu problemów i 

pytań, również natury teologicznej. Umiano go wykorzystać w celach chociażby 

dydaktycznych. Ta dramatyczna prawda o zdradzieckim czynie popełnionym 

wobec Jezusa przez Judasza stanowiła napomnienie dla wiernych. Była 

ostrzeżeniem przed tym, ze nawet w najbliższym gronie osób może kryć się 

zdrajca83. 

 

1.3. Przyczyny dramatu zdrady Judasza 

 

                                                 
78 Por. J 12, 6; 13, 29.  
79 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 99-100. 
80 Por. J 13, 5-11. 
81 Por. Mt 26, 50. 
82 W. Hryniewicz, Tajemnica Kaina i Judasza. Rozważania teologiczne, „Wi ęź” 28 (1985) nr 10-12, s. 
128. 
83 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 100. 
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Zarówno próba historycznego zrekonstruowania przebiegu zdrady Judasza 

jak i określenia przyczyn jego postępowania napotyka na trudności z racji tego, 

że relacje ewangeliczne nie są kronikarskim zapisem faktów, ale ich teologiczną 

interpretacją. Istnieje jednak zgodność wśród większości współczesnych 

egzegetów, którzy w sposób najogólniejszy o zdradzie piszą, iż Judasz najpierw 

wewnętrznie zerwał ze swoim Mistrzem, a następnie jawnie odstąpił od Niego, 

przechodząc na stronę przeciwników84. Możemy, jednak posługując się pewnymi 

faktami z przedstawionego przez Ewangelistów życia Judasza, określić powody 

jego zdrady.  

Punktem wyjścia do rozważań byłoby dostrzeżenie, co się działo w duszy 

Judasza, kiedy jeszcze chodził obok Jezusa i słuchał Jego słów. Będąc powołany 

na Apostoła przez Mistrza z Nazaretu miał łaskę stanu równą innym Apostołom, 

i podobnie jak inni Apostołowie, miał także swe błędy i złe skłonności. Jakże 

zatem wielka przemiana musiała zajść w jego duszy, że zszedł ze ścieżki, po 

której za Chrystusem kroczyli Uczniowie na ścieżkę zdrajcy. Bliskość osoby 

Syna Bożego zmusiła Judasza do wyboru między dobrem i złem, w jego istotnej 

postaci. Heroicznej cnocie Apostołów, przeciwstawia się demoniczny upadek 

Judasza. Jak pisał Ewangelista Łukasz: Chrystus Pan przeznaczony jest na 

upadek i na powstanie wielu w Izraelu… by wyszły na jaw zamysły serc wielu 

(Łk 2, 34-35) – zatem można by rzecz, że „Judaszowi przeznaczony był Chrystus 

Pan na upadek”. Św. Piotr pisze: musiało się wypełnić Pismo, które Duch Święty 

zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu, przywódcy tych, co pojmali Jezusa. 

Należał do naszego grona i miał udział w naszym posługiwaniu (Dz 1, 16-17).  

Pewien przymus i konieczność, jakie wynikają z powyższych słów, nie są 

jednak przeznaczeniem do zła i na potępienie – co stało by przeciwko miłości 

Bożej – lecz są koniecznymi i oczywistymi wynikami świadomie dokonanego 

wyboru i ustosunkowania się Judasza do dobra i prawdy, jakie objawiały się w 

Chrystusie85.  

                                                 
84 Tamże s. 101. 
85 S. Kowalski, Rozpacz Judasza, „Życie i Myśl” 1(1957), s 102-103. 
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 O tych judaszowych wyborach czytamy w Ewangeliach, które są 

dowodem na to, że już w Kościele Apostolskim stawiano sobie pytania o to, co 

skłoniło Jezusowego ucznia do odwrócenia się od Niego. „Jedną z najbardziej 

oczywistych odpowiedzi udziela Ewangelista Marek opisując postanowienie 

Sanhedrynu o wynagrodzeniu Judasza za wyświadczoną przysługę i akceptacji 

propozycji zdrady (Mk 14, 10-11). Kolejni Ewangeliści również dopatrywali się 

inspiracji czynu Judasza w jego chciwości (Mt 26, 15-16; 27, 3; Łk 22, 4-6; Dz 1, 

18). Szczególnie widoczne jest to u św. Jana, gdy wskazuje na jego nadużycia w 

zarządzaniu wspólną kasą, a nawet dopuszczaniu się kradzieży (J 12, 3-6.)86. 

Chciwością postępowanie Judasza tłumaczyła praktycznie powszechnie 

katecheza apostolska”87. Apostoł – zdrajca objawiał swoje nadmierne 

przywiązanie do pieniędzy. Jego słabość w tym względzie nie ustąpiła 

bynajmniej na skutek obcowania z Mistrzem z Nazaretu, lecz jeszcze bardziej 

wybujała. Judasz był nie tylko określany przez współtowarzyszy mianem 

złodzieja, ale także obłudnika. Świadczą o tym ostre słowa św. Jana, stanowiące 

komentarz do słów Judasza o „marnowaniu” drogocennego olejku na 

namaszczanie stóp Jezusa przez Marię: A mówił to nie dlatego, żeby się troszczył 

o ubogich, ale że był złodziejem i mając trzos nosił to, co wkładano (J 12, 6).  

 O Judaszowej chciwości wypowiadają się także znaczniejsi Ojcowie 

Kościoła. Święty Augustyn pisze: „Nasz Pan bowiem, wedle Swojego 

miłosierdzia  współczując słabszym, chociaż  mogli  mu usługiwać Aniołowie, 

miał woreczek, w którym składano pieniądze konieczne dla swego utrzymania, a 

przynosili je zwłaszcza dobrzy i wierni Jego wyznawców. Ten właśnie woreczek 

Chrystus powierzył Judaszowi, żebyśmy uczyli się znosić w Kościele także 

złodziei, o ile nie możemy ich uniknąć. On bowiem wykradał - jak o nim zostało 

napisane - to, co składano.”88 Jednocześnie wzywa on zwracając się do swych 

współbraci i współsióstr do nawrócenia: „żałując za grzech podejmijcie na nowo 

                                                 
86 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 100. 
87 J. Majewski, Jezus Judasza, „Znak” 10 (1998), s. 116. 
88 Św. Augustyn, O pracy mnichów, V, w: „Źródła monastyczne” 27, przeł. M. Starowieyski, Kraków 
2002, s. 197. 
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drogę ku zbawieniu, i nie w żalu zdrajcy Judasza, ale raczej ze łzami Piotra 

pasterza”89. 

Autor „Reguły Czterech Ojców” przestrzega braci, by do pieczy nad 

trzosem wybrano kogoś godnego – potwierdzając to, że Judasz był złodziejem: 

„Jakimi cechami powinien odznaczać się ten, który czuwa nad spiżarnią braci. 

Na to stanowisko powinno się wybrać takiego, który potrafi zapanować nad 

wszelkimi pokusami łakomstwa i będzie się lękał wyroku potępiającego Judasza, 

który od początku był złodziejem.”90. 

Judasz okradał swoich towarzyszy i Mistrza z całą bezczelnością. 

Zaufanie jakim obdarzył go Jezus nie sprawiło, że jego serce i sumienie doznało 

w tej kwestii przemiany. Punktem kulminacyjnym judaszowej chciwości jest 

Ogrójec, gdzie, mając w kieszeni trzydzieści srebrników uzyskanych za swój 

zdradziecki proceder, wydaje pocałunkiem Mistrza.91 

 Cena zdrady Chrystusa przez Judasza nie była wielka. Pomimo braku w 

Ewangeliach nazwy monety, którą zapłacono Judaszowi, uważa się, ze było to 

trzydzieści kawałków srebra. Zatem mogło to być trzydzieści syklów w srebrze, 

co odpowiadało ówcześnie stu dwudziestu denarom92. Ogólne określenie 

„srebrnik” obecnie uważa się za synonim sykla (hebr. szekel). Żydzi pod 

okupacją rzymską niemieli bowiem prawa bić własnej monety93. Jeden denar 

stanowił przeciętne wynagrodzenie robotnika za jeden dzień pracy – zatem 

Judasz otrzymał za wydanie Jezusa zapłatę o równowartości czterech miesięcy 

pracy robotnika94. Równocześnie w Księdze Wyjścia czytamy, iż była to cena za 

niewolnika95. Co do ilości srebrników, to w Starym Testamencie znane są 

zapłaty, które mogą mieć znaczenie figuratywne. Np. Józefa sprzedano 

                                                 
89 Św. Augustyn, Obiurgatio-List 211”  w: „Źródła monastyczne” 27, przeł. M. Starowieyski, Kraków 
2002, s. 172. 
90 Reguła Czterech Ojców, w: „Źródła monastyczne” 3, Kraków 1994, s. 47. 
91 S. Kowalski, Rozpacz Judasza, s. 110-111. 
92 Jan B. Szlaga, Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza?, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 95. 
93 S. Kobielus, Ikonografia, s. 83. 
94 Jan B. Szlaga, Co Pismo Święte, s. 95. 
95 Por. Wj 21, 32. Niewolnik, którego poturbuje byk jest wart 30 srebrników z tytułu rekompensaty za 
jego zdrowie i życie.  



 49 

Ismaelitom za dwadzieścia srebrników96. Podobnie srebro było zapłatą za zdradę 

Samsona97. 

Czesław S. Bartnik uważa jednak, że podkradanie przez Judasza ze 

wspólnej kasy było historycznie nieprawdopodobne, a jedynie stanowi próbę 

wytłumaczenia judaszowej chciwości. Twierdzi on, że gdyby Judasz kradł, po 

krótkim czasie nie miałby środków na przygotowanie chociażby Paschy, 

jednocześnie utraciłby zaufanie towarzyszy. Namaszczenie więc Jezusa i 

kontekst słów Judasza o „marnowaniu olejku”, miało walor przede wszystkim 

teologiczny98. 

Wskazanie tylko na zachłanność Judasza jako jedyny motyw 

rozstrzygający powód jego zdrady wydaje się nie być wystarczająco 

satysfakcjonujące. Szczególnie dla pierwszych wyznawców Chrystusa była to 

zbyt prosta interpretacja – wydawało się zapewne niemożliwe, by człowiek, 

który został powołany jako jeden z Dwunastu, świadek czynów Jezusa, Jego 

wielkiej miłości do ludzi, mógł się dopuścić zdrady Mistrza tylko z pobudek 

materialnych99. Najbardziej rozpowszechnioną – jak pisze J. Majewski – 

„interpretacją tajemnicy zdrady Judasza jest interpretacja mesjańska. W jej 

świetle Jezus – widziany oczami apostoła z Kariotu – był po prostu Mesjaszem. 

Judasz miał wierzyć, że Nauczyciel z Nazaretu jest obiecanym Izraelowi 

Pomazańcem Bożym. Wszystko zależy od tego, jak – w oczach interpretatora – 

mesjańską godność miał rozumieć apostoł z Kariotu.”100.  

Judasz z całym prawdopodobieństwem mógł oczekiwać – podobnie jak 

jego współbracia – że Mesjasz, będzie królem z pokolenia Dawida lub że będzie 

to przywódca polityczno-narodowy, zdolny do tego, by zbrojnie wyzwolić Izrael 

z rzymskiej okupacji. Oczekiwali tego, że Mesjasz będzie jednym z proroków jak 

Eliasz. Pewien obraz tych poglądów znajduje się w Ewangeliach, gdy Jezus pyta, 

za kogo uważają go ludzie, słysząc w odpowiedzi Jedni za Jana Chrzciciela, inni 

za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków (Mt 16, 14). 

                                                 
96 Por. Wj 37, 28. 
97 Por. Sdz 16, 5. 
98 Cz. S. Bartnik, Judasz, s. 10. 
99 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 102. 
100 J. Majewski, Jezus Judasza, s. 117. 
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Co ciekawsze – według zdania współczesnych egzegetów – Jezus nigdy nie 

nazwał się wprost Mesjaszem. Rościł sobie do tego prawo, ale mając zapewne na 

względzie zgoła inne rozumienie idei Mesjasza, niż Jego ziomkowie, nie 

obwoływał się nim. Ponadto nawet sami Apostołowie nie mogli skorelować 

własnej idei Mesjasza z zapowiedziami Chrystusa o swojej męce i śmierci. Sam 

Piotr Apostoł sprzeciwił się nawet wizji cierpienia Pomazańca Bożego, na co 

Jezus go srodze upomniał, że nie myśli na sposób Boży, ale ludzki (por. Mk 8, 31-

33). Dopiero Tajemnica Zmartwychwstania pozwoliła uczniom odkryć prawdę o 

Jezusowym mesjaństwie.101 

Wielce prawdopodobnym jest także to, że Chrystus w oczach Judasza-

zdrajcy był uznawany za Mesjasza politycznego. Jak twierdzi S. Bułgakow, 

Iskariotę mogło utwierdzać w tym przekonaniu życie i działalność Jezusa pełna 

cudów, znajdująca wielką popularność wśród tłumów – co mogło sprawiać 

wrażenie, że wystąpienie Mesjasza-wyzwoliciela jest bliskie. Jednak fakt, że 

Chrystus zaczyna coraz częściej mówić o czekającym Go cierpieniu i śmierci 

brzmi w umyśle Judasza niezrozumiale – wszak tak tragiczny koniec Jezusa 

byłby jednocześnie końcem nadziei samego Judasza jak i Izraela. Dlatego 

Judaszowi może się wydawać, że słowa Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: Co 

chcesz czynić, czyń prędzej (J 13, 27) stanowią niejako przynaglenie go do 

zrobienie czegoś, co poruszy lawinę wypadków i sprawi długo oczekiwany 

przewrót na arenie politycznej. Przy czym – paradoksalnie – jak twierdzi 

Bułhakow, że Iskariota nie widzi zdrady w swym czynie, ale posłuszeństwo woli 

Mesjasza.102 

Podsumowując powyższe koncepcje można stwierdzić, że właściwego 

powodu czynu Judasza należałoby poszukiwać w Jego duchowym załamaniu i 

utracie wiary w jakąkolwiek Bożą misję Jezusa. Charakterystyczne jest bowiem, 

że Judasz, zwracając się do Chrystusa, używał wyłącznie określenia „Rabbi” 

(por. Mt 26, 25.47-49; Mk 14, 43-45) -„Nauczycielu”, inaczej niż zwracali się do 

Niego inni Apostołowie, posługując się określeniem „Pan” (por. Mt 14, 28.30; 

                                                 
101 Tamże, s. 118. 
102 Tamże, s. 118-119. 
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26, 22; Łk 5,8.12; 9, 54; 22, 33.38.47; J 6, 68; 13, 6.936-37; 14, 5.8.22; 20, 28; 

21, 15-17). Rzeczą godną zaznaczenia jest fakt, że dla Kościoła czasów 

apostolskich Jezusowy tytuł „Pan”, był wyrazem wiary w posłanie Go przez 

Boga Ojca dla zbawienia świata. To, że tego tytułu nie ma w ustach Judasza, 

świadczy o tym, że ówczesny Kościół uważał go za tego, który rzeczywiście 

utracił wiarę i wewnętrzną więź z Mistrzem, a w zasadzie prawdziwej wiary w 

Jezusa nigdy nie miał.103 

Rozważając prawdopodobne motywy zdrady Judasza nie sposób pominąć 

faktu, że zdrada Jezusa była wynikiem współdziałania Apostoła-zdrajcy z 

Sanhedrynem. „Istnieje bowiem zasadnicza różnica pomiędzy zachowaniem 

dystansu w stosunku do kogoś, a czynnym współdziałaniem przeciw niemu, i 

pierwsza postawa nie pociąga za sobą w sposób konieczny drugiej.”104 Ówczesny 

klimat rzymskiej okupacji pociągał za sobą konieczność istnienia delikatnej nici 

porozumienia władz izraelskich z Rzymianami – wszelkie próby obalenia 

okupanta mogły się spotkać z krwawą odpowiedzią z jego strony. Z tego więc 

powodu Sanhedryn – Rada, skupiająca najznamienitszych mężów stanu i 

żydowskich kapłanów, nie mógł pozostawać biernym wobec osób, wśród których 

gromadziła się większa liczba osób, które to mogły się stać zarzewiem buntu i 

obalenia „status quo” relacji z Rzymianami. W celu uzyskania bliższych 

informacji i obciążających dowodów spiskowej działalności zapewne Rada 

czyniła próby inwigilacji także otoczenia Jezusa z Nazaretu.105 „Zasadniczy 

sprzeciw w owym gronie budziło zwłaszcza uzdrawianie przez Niego chorych w 

szabat (por. Mk 3, 1-6, Łk 13, 10-17; 14, 1-6; J 5, 2-10; 9, 1.6-16), nieliczenie się 

z przepisami Tory i z ich kazuistyczną interpretacją co do czystości rytualnej 

(por. Mt 23, 25-26; Mk 7, 2-4.15) oraz demonstracyjne kontakty z celnikami i 

grzesznikami, traktowanymi wówczas na równi z ludźmi bezbożnymi (por. Mk 

2, 15-17; Łk 7, 34; 15, 1-2), a wreszcie otwarta krytyka tak zwanej Tradycji 

starszych (por. Mt 23,16-24; Mk 7, 2-15). (…). Za bardzo poważne przewinienie, 

a nawet za bluźnierstwo uznano Jego zapowiedz zniszczenia świątyni oraz 

                                                 
103 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 102-103. 
104 Tamże, s. 103. 
105 Tamże, s. 106. 
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zbudowania nowej (por. Mt 26, 61; Mk 14, 58; J 2,19); w mniemaniu członków 

Sanhedrynu oznaczało to targnięcie się na największą świętość Izraela – miejsce 

szczególnej obecności Boga pośród Jego ludu.”106 

Jak pisze Cz. S. Bartnik – „temperatura dysput galilejskich Rabbiego z 

przywódcami judaizmu, saduceuszami i faryzeuszami doszła do zenitu. Jezus 

odsunął wszelki cień motywacji społeczno-politycznej na rzecz czysto religijnej. 

Ogłosił się bez niedomówień Synem Bożym, równym Swemu Ojcu – Jahwe, 

czyli Temu, Który Jest (J 18, 5-8; por. J 8, 58-59; 10, 32-38; 13, 19). Nie jest to 

jedynie retrospekcja popaschalna redaktorów, bo teza o Bóstwie Jezusa z 

Nazaretu była fundamentalnym powodem decyzji zgładzenia Go. Jezus wyruszył 

w ostatnią i fundamentalną podróż do Jerozolimy (Łk 17, 11), przygotowując się 

na śmierć w kontekście mesjańskim: Bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął 

poza Jerozolimą (Łk 13, 33).”107 

Wszystkie te jak i inne oskarżenia płynęły z ust ludzi szanowanych w 

Izraelu – zatem można sobie wyobrazić jakie wątpliwości mogły się pojawiać w 

sercach uczniów najbliższych Jezusowi. Te podejrzenia i wątpliwości zapewne 

mogły spowodować utratę wiary w Mistrza ze strony Judasza, co by wyjaśniało 

jego współdziałanie, z tymi, którzy powołując się na Prawo Boże i stając w jego 

obronie postanowili położyć kres wystąpieniom Nauczyciela z Nazaretu108. 

Analiza roli i miejsca Judasza w gronie Dwunastu oraz przyczyn jego 

zdrady prowadzi wprost do obrazu owego misterium nieprawości zdrady 

Apostoła. Nie byłoby ono tak jaskrawo widoczne, gdyby nie było gorzkim 

owocem pewnej drogi. Droga Judasza, prowadząca go do zatraty, prowadziła 

przez paradoksy – od zaszczytu powołania go do grona najbliższych Chrystusowi 

przez niezrozumienie misji Zbawiciela, aż po próbę samodzielnego pokierowania 

historią, realizację własnych planów i nieprzyjęcie planów Bożych, mimo 

oczywistych znaków i cudów. 

 

 

                                                 
106 Tamże, s. 107. 
107 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka,  s. 579. 
108 Tamże, s. 108. 
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2. Misterium iniquitatis 

 

2.1. Ostatnia Wieczerza 

 

 Analizując misterium zdrady Judasza na pierwszy plan wysuwa się obraz 

Ostatniej Wieczerzy z Ewangelii. Dwaj spośród Ewangelistów, Mateusz i Marek, 

poświęcają zdradzie Judasza więcej miejsca niż słowom wypowiedzianym nad 

chlebem i kielichem.109 „W pierwszej części Wieczerzy w opisie Ewangelisty 

Marka (por. Mk 14, 16-26), Jezus porusza otwarcie sprawę obecności zdrajcy 

wśród jej uczestników. W Ewangelii Łukasza brak jest tego, zaś w Ewangelii 

Jana słowa o zdrajcy stanowią kontrast z gestem obmycia nóg (por. J 13, 1-20). 

Natomiast w obydwu Ewangeliach synoptycznych pierwszym wydarzeniem w 

opowiadaniu są słowa o zdrajcy.”110  

Jezus wskazuje na to, że w gronie Apostołów jest ten, który Go zdradzi. 

Reakcja uczniów na słowa Mistrza jest krótka i jakby retoryczna: „czyżbym ja?”. 

Rozwój narracji – jak pisze A. Malina – „nie dochodzi do wątku zdrady, lecz 

dobitniej podkreśla bliskość zdrajcy (Mk 14, 20). Koncentrację w tym temacie 

najwyraźniej widać w relacji Marka - Mk 14, 18: Jeden z was – jedzący ze mną; 

Mk 14, 20: Jeden z Dwunastu – zanurzający ze mną do misy. Pierwsze zdanie 

zatem ujawnia obecność zdrajcy wśród adresatów słów. Wobec sprzeciwu 

każdego z nich druga wypowiedź wzmacnia tę identyfikację stwierdzeniem, że 

zdrajca należy do grona Dwunastu. W pierwszej części obydwu zdań mowa o 

relacji horyzontalnej – zdrajca a jego towarzysze. Druga cześć obydwu 

wypowiedzi zawiera identyfikację w relacji wertykalnej – zdrajca a Jezus. W 

przejściu z pierwszego zdania do drugiego można dostrzec stopniowanie tej 

bliskości jednak bez ostatecznej identyfikacji zdrajcy. Dramatyzm sytuacji na 

                                                 
109 A. Malina, Pomimo zdrady, „Verbum vitae” 4 (2003), s. 121. 
110 Tamże, s. 130. 
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pewno polega na bliskości zdrajcy względem pozostałych uczniów, a jeszcze w 

większym stopniu wynika z jego bliskości do Jezusa.”111. Elementem wspólnym 

w zdaniach wypowiadanych przez Jezusa o Jego zdrajcy jest wyrażenie „ze 

mną”. Nawiązuje ono do samych słów ustanowienia Dwunastu, których jednym 

z pierwszych zadań będzie to, by byli z Jezusem – aby byli razem z Nim (Mk 3, 

14).  

Zatem ta więź nie jest przypadkowa, wynika tylko i wyłącznie z woli 

Chrystusa. On, akcentując fizyczną bliskość zdrajcy wobec siebie, odsłania 

istotną sprzeczność między pierwszym zadaniem Ucznia, a sytuacją zdrady 

Mistrza. Choć Apostołowie zaprzeczają „jeden za drugim”, to jednak ten fakt 

dotyczy nie tylko jednego z nich (aspekt horyzontalny), ale uderza w relację 

między nimi wszystkimi a Jezusem (aspekt wertykalny). Krąg Dwunastu zostaje 

rozerwany przez zdradę jednego z nich112.  

Cz. S. Bartnik wskazuje także na pewien psychologiczny problem 

spotkania się przeznaczenia z wolną wolą, co objawia się w owych pytaniach 

Apostołów po kolei, czy nie on jest zdrajcą. „W pytaniu tym widnieje znak 

poczucia grzeszności i ułomności człowieka. Każdy Apostoł pyta: Czy to ja, 

Panie? Zatem każdy może się stać zdrajcą jako Izraelita i jako człowiek. Widać 

to dobrze już w wersji św. Marka, gdzie Judasz nie wie, że o nim mowa, a 

redaktor uważa, że Pan poinformował go wyraźnie, a także resztę Apostołów. 

Judasz mógł nie wiedzieć, że czynu faktycznie się dopuści: w każdym człowieku 

jest szatan niewiedzy o jego złu. Przynajmniej taką tezę chcą przeprowadzić 

redaktorzy w stosunku do każdego człowieka grzesznego. W tym duchu Mateusz 

dodaje dialog, który jest – jak twierdzi Bartnik - psychologicznie i historycznie  

nieprawdopodobny. O  ile  u  Marka jest ogólna mowa: Jeden z was mnie 

zdradzi, to u Mateusza sam Judasz pyta: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: 

Tak jest ty (Mt 26, 25). Gdyby faktycznie Jezus powiedział wprost do Judasza - 

Ty mnie dziś zdradzisz, Judasz wobec jeszcze jednego dowodu wszechwiedzy 

Pana nie mógłby tego uczynić.”113 

                                                 
111 Tamże, s. 131. 
112 Tamże, s. 132. 
113 Cz. S. Bartnik, Judasz Iskariota, s. 8-9. 
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Bartnik wskazuje na to, iż czyn Judasza był znany Mesjaszowi, w samego 

zaś zdrajcę miał wejść szatan – dopełniając misterium iniquitatis: „Jest to więc 

raczej tylko jeszcze jeden przekaz potomnym, że Mesjasz wszystko wiedział i 

sam niejako reżyserował i realizował swoją mękę ofiarniczą, nieodzowną dla 

każdego, nawet dla Dwunastu. W tym sensie według Jana Jezus miał nawet 

przynaglać Judasza: Co chcesz czynić, czyń prędzej (J 13, 27). Wprawdzie znowu 

reszta uczniów miała nie wiedzieć, o co chodzi, co kłóci się z innymi 

przekazami, ale właśnie punkt ciężkości teologicznej został położony na fakt, że 

w Judasza wszedł szatan (J 13, 27; por Łk 22, 3), a więc szatan tłumaczy 

postępek Judasza, odebranie mu wolności, nieuznanie mesjaństwa Chrystusa i 

ową ciemność zła: A była noc (J 13, 30b).”114 

„Czy więc Judasz został przeznaczony do zatracenia i zdrady, jak to zdają 

się sugerować niektóre wypowiedzi biblijne?” – pyta W. Hryniewicz. 

„Mieliby śmy wówczas do czynienia z beznadziejnym fatalizmem, niemożliwym 

do pogodzenia z dobrocią Boga, który wedle niezrównanego określenia św. Jana 

jest miłością (1 J 4, 8.16). Sam Jan mówi o zgubie Judasza, aby się spełniło 

Pismo (J 17, 12; por. PS 41, 10; 109, 8). Potwierdza to również mowa Piotra (dz 

1, 16). Nie jest to jednak równoznaczne z determinizmem i z pozytywnym 

przeznaczeniem do zdrady i zatraty ze strony Boga. Chodzi o szczególny dopust 

Boży. Ewangelia nie rozjaśnia losu Judasza. Raczej zakrywa jego tajemnicę 

wśród trudnych do pogodzenia przeciwieństw i zamierzonych niedopowiedzeń. 

Ukazuje Chrystusa, który wybierając Judasza na swego ucznia, wydaje się wręcz 

brać na siebie całą odpowiedzialność za jego losy. Ustrzegł wszystkich innych z 

wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo (J 17, 12).”115 

 Warto zapytać, w zbawczym kontekście znaczenia Ostatniej Wieczerzy, 

czy Judasz był jej uczestnikiem. J. Szlaga odpowiada, że „był nim tylko do 

pewnego momentu. Mógł być człowiekiem paschalnym, ale nie doczekał końca 

Paschy. Wydaje się, że w tym kontekście trzeba też patrzeć na pewne 

konsekwencje jego czynu. Nie doczekał również przyjęcia chleba podawanego 

                                                 
114 Tamże, s. 9. 
115 W. Hryniewicz, Tajemnica, s. 128-129. 
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przez Jezusa Chrystusa, chleba, który odtąd miał oznaczać materię sakramentu 

Jego obecności. Judasz wyszedł w noc. Św. Jan, i tylko on, zauważył właśnie, że 

Judasz wyszedł, „a była noc”. Informacja ta jest właściwie zbędna. Wiadomo 

przecież, że wieczerze paschalne odbywały się wieczorem, a zatem, wychodząc z 

domu, w którym spożywano wieczerzę, wychodziło się w noc. Dla św. Jana 

szczegół ten ma jednak znaczenie symboliczne. Autor ten wykorzystywał każdą 

okazję, aby ukazać głębię okoliczności, które często przekonująco mówią o tym, 

co się wydarzyło i kim jest bohater danego zdarzenia. Judasz wybrał noc i 

podczas nocy tej dokonał czynów, które zrodzone były z ducha przemocy, ze 

złego ducha kłamstwa, z nienawiści.”116 

Również znaczniejsi Ojcowie Kościoła wypowiadają się negatywnie o 

Judaszu i jego nieuczestniczeniu w „łamaniu chleba”. W „Poemacie o 

Eucharystii” Cyryllonas nazywa Judasza „naczyniem gniewu”, „ciemnością”, 

„plewą”, „k ąkolem”, „nocną sową”, „ żmiją”, „człowiekiem zdradliwym”, 

którego odstąpił rozum, wyrzuconym z gniazda przez „orła-Chrystusa” i 

porwanym przez „węża przeklętego”. Według niego dopiero po tym jak Judasz 

odszedł z Wieczernika Jezus dokonał konsekracji chleba i wina – zatem ten 

kawałek, który mu podał nie był naznaczony Jezusowym błogosławieństwem117. 

Cyryllonas pisze także: „Wieczorną porą opuścił Judasz wieczernik. Odstąpił od 

towarzyszy podstępny człowiek. Ucieszył się wieczernik, ze dwunastu opuściła 

ciemność. Zajaśniał wieczernik, bo w nim zajaśniało Słońce ze swymi 

promieniami. Ucieszył się wieczernik, że opuściła go żmija. Uradował się stół, ze 

spadł z niego wielki ciężar.”118 

Św. Jan Chryzostom pisze o odrzuceniu przez Iskariotę uczestnictwa w 

Wieczerzy, a tym samym ostateczne podjęcie decyzji o zdradzie: „Judasz właśnie 

po uczestnictwie w ostatniej wieczerzy w ową noc, gdy jeszcze wszyscy siedzieli 

przy stole, oddalił się i wyszedł. (…) Gdyby był nie wyszedł, nie dopuściłby się 

zdrady; gdyby był nie opuścił współbiesiadników, nie zginąłby; gdyby się był nie 

                                                 
116 Jan B. Szlaga, Co Pismo Święte mówi, s. 94. 
117 Św. Efrem – Cyryllonas – Balaj: Wybrane pieśni i poematy syryjskie. w: „Pisma starochrześcijańskich 
pisarzy”, t. 11, Warszawa 1973, s. 87. 
118 Cyryllonas, Eucharystia pierwszych chrześcijan, w: „Ojcowie żywi” VII, Red. M. Starowieyski, Wyd. 
Znak 1987, s. 210. 
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znalazł poza owczarnią, wilk by go nie pożarł; gdyby się nie oddalił od pasterzy, 

nie stałby się łupem dzikich zwierząt. Judasz już wcześniej udał się do Żydów, 

apostołowie zaś razem  z Panem odeszli po odśpiewaniu psalmu.”119 

Orygenes szczególnie dużo miejsca poświęca sprawie uczestnictwa 

Judasza w Eucharystii. Interpretuje on znak wskazania przez Jezusa na zdrajcę z 

Ewangelii św. Jana (J 13,26) jako antykomunię: „umoczona kromka jest 

przeciwieństwem nie zmoczonego, pożywnego chleba - cała Pańskiego. Judasz, 

już wcześniej porażony strzałą szatana, ostatecznie poddaje się złu. Ewangelia 

wskazuje, że po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan (J 13,27)”120. 

Orygenes posuwa się dalej w interpretacji, twierdząc, że słowa ponaglenia Jezusa 

można odnieść zarówno do Judasza, jak i szatana. Według niego Jezus pragnął w 

ten sposób przyspieszyć wykonanie Boskiego planu. Zdrajca szybko odszedł z 

wieczernika - tym samym ostatecznie opuścił Jezusa i Apostołów. Opętany 

Judasz uciekł z miejsca, z którego jak najszybciej chciał wydostać się również 

ten, który go opętał. Interpretacja Orygenesa stanowi rozwinięcie wątków 

ewangelicznych. Przedstawia Judasza jako sługę grzechu, ale jednocześnie 

określa jego czyn jako usługę wobec Bożego planu zbawienia. Orygenes, uznając 

swą pokorę wobec Pisma, nie zmierza do jednoznacznych wniosków, dodając 

tylko swój własny, choć intrygujący komentarz121. 

Inny Ojciec Kościoła – św. Beda Wielebny wskazuje na Judasza jako 

pewien typ człowieka niegodnie przystępującego do Eucharystii: „Lecz i dzisiaj, 

i zawsze, biada owemu człowiekowi, który przystępuje do stołu Pańskiego ze 

złością, który skalany grzechem, knując podstęp w umyśle, a zbrodnię w sercu, 

nie lęka się uczestniczyć w najświętszych ofiarach tajemnic Chrystusa. Taki 

bowiem, jak Judasz, wydaje Syna Człowieczego - wprawdzie nie grzesznym 

Żydom, ale swoim grzesznym członkom, ośmielając się przyjąć lekkomyślnie ów 

niewypowiedziany i prześwięty sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Ten sprzedaje 

                                                 
119 Św. Jan Chryzostom, Eucharystia pierwszych chrześcijan, w: „Ojcowie żywi” VII, Red. M. 
Starowieyski, Kraków 1987, s. 315. 
120 Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, Przeł. S. Kalinkowski, Kraków 2003, s. 546-550. 
121 Tamże. 
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Pana, kto lekceważąc Jego miłość i nie lękając się Go, wybiera miłość i troskę o 

rzeczy nieznaczne i ziemskie a nawet zbrodnicze.”122 

Historia Judasza - według S. Kobielusa – „wniknęła także głęboko w 

obrzęd Eucharystii. Świadczy o tym włączenie jego osoby do interpretacji 

symbolicznej niektórych gestów podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej. 

W odprawianiu Mszy św. kapłan posługuje się znakami krzyża dla uczczenia 

Męki, która zakończyła się na krzyżu. Ilość tych znaków była imponująca przede 

wszystkim w tak zwanym Kanonie Rzymskim rozpoczynającym się od słów „Te 

igitur”, a który zachował się w użyciu aż do Soboru Watykańskiego II. Można 

tutaj odwołać się do interpretacji św. Tomasza z Akwinu, który w swojej 

„Summa theologica” III, 83, 5, ad 3 pisze, że Męka Chrystusa dokonywała się 

jakby pewnymi etapami: potrójny krzyż przy słowach: „Haec dona, haec munera, 

haec sancta sacrificia illibata” oznaczał potrójne wydanie Chrystusa na śmierć: 

przez Boga, przez Judasza, przez Żydów.”123 

 

2.2 Ogród Oliwny 

 

 Zdrada Jezusa przez Judasza dokonała się przez haniebny znak pocałunku. 

Wydawał się on konieczny, gdyż, jak twierdzi Bruno z Asti, żołnierze rzymscy 

nie znali Jezusa124. Judaszowy pocałunek jako akt zdrady wspominają tylko 

ewangeliści synoptyczni, a więc Łukasz, Mateusz i Marek. Gdy on jeszcze mówił, 

oto rzesza i ten, którego zwano Judaszem, jeden z dwunastu, szedł przed nimi, i 

przystąpił do Jezusa, aby go pocałować. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem 

wydajesz Syna Człowieczego? (Łk 22,47-48). Przez pełne wyrzutu słowa 

Chrystusa skierowane bezpośrednio do Judasza, Łukasz pragnął podkreślić, że 

zdradziecki pocałunek był skandalicznym nadużyciem gestu, który zwyczajowo 

oznaczał coś pozytywnego i życzliwego. Pocałunek jako znak przyjaźni, 

szacunku i oddania, został pokalany przez Judasza i stał się symbolem jego 

                                                 
122 Św. Beda Wielebny, Eucharystia pierwszych chrześcijan, w: „Ojcowie żywi” VII, Wyd. Znak 1987, s. 
185. 
123 S. Kobielus, Ikonografia, s. 68. 
124 Tamże, s. 69. 
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zdrady125. Bernard z Clairvaux tak mówi o tym nieszczerym pocałunku: „Nic 

bardziej szkodliwego niż przyjazny nieprzyjaciel. Przykładem tego jest poufałość 

Absaloma i pocałunek Judasza.”126 

 Ewangelista Mateusz relacjonuje wydarzenie w Ogrodzie Oliwnym w 

sposób następujący: Ten zaś, co go wydał, dał im znak mówiąc: Kogokolwiek 

pocałuję, on to jest, chwytajcie go. I natychmiast przystąpiwszy do Jezusa rzekł: 

Bądź pozdrowion, Rabbi! I pocałował go. A Jezus rzekł mu: Przyjacielu, po coś 

przyszedł (Mt 26, 48-50). Jak można zauważyć, Ewangelista sam moment zdrady 

opisał zupełnie innymi słowami, przy czym ich sens jest podobny do relacji św. 

Łukasza. Przy czym nazwanie Apostoła-zdrajcy przez Jezusa „przyjacielem” 

pogłębiło negatywny wydźwięk zdradzieckiego pocałunku. W relacji Marka 

został pominięty dialog między Chrystusem a zdrajcą: Ten zaś, który go wydał, 

dał im znak, mówiąc: Kogo pocałuję, ten ci jest; bierzcie go, a prowadźcie 

ostrożnie. I gdy przyszedł, przystąpiwszy zaraz ku niemu, rzekł: Bądź 

pozdrowiony Mistrzu! I pocałował go (Mk 14, 44-45). Zatem podobnie jak u 

Mateusza Chrystus został nazwany Rabbim – Nauczycielem, co ponownie 

dobitnie świadczy o niezrozumieniu misji Jezusa przez Judasza.127 

W Piśmie Świętym pocałunek był szczególnym znakiem czci oraz 

szacunku. Zapewne jego znaczenie było znane Judaszowi. Dla przykładu 

Samuel, całując Saula, pragnął okazać nowo wybranemu królowi wyrazy swego 

uznania128. W Księdze Pieśni nad pieśniami oblubienica pragnie, by ją ucałował 

jej królewski oblubieniec129. Przy pojednaniu się bliźniaków - Jakuba i Ezawa - 

ten ostatni wybiegł naprzeciw swemu bratu z oznakami przyjaźni130. Św. Paweł 

wielokrotnie w swoich Listach zachęcał wiernych pierwszych gmin 

chrześcijańskich do pocałunku, mówiąc: Pozdrówcie wzajem jedni drugich 

pocałunkiem świętym (Rz 16,16; 1 Kor 16, 20). Podobnym poleceniem kończy 

się 1 P 5, 14: Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Pocałunkiem 

                                                 
125 Tamże, s. 70. 
126 Tamże. 
127 Tamże, s. 71. 
128 Por. 1 Sm 10, 1. 
129 Por. Pnp 1, 2. 
130 Por. Rdz 33, 4. 
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również pożegnał się Paweł z wiernymi w Efezie (Dz 20, 37). Była to praktyka 

stosowana w żydowskich synagogach.131 

Św. Ambroży w „Hexaemeronie” pisał o znaczeniu i wartości pocałunku, 

ilustrując to przykładem Judasza: „A co powiem o pocałunku ust, który jest 

dowodem życzliwości i miłości. (…) Toteż Pan potępił nadużycie pocałunku u 

zdrajcy jako coś potwornego mówiąc: «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna 

Człowieczego». To znaczy, to co jest oznaką miłości, zamieniasz na znamię 

zdrady i nienawiści. Zadatku pokoju używasz dla spełnienia okrutnego czynu. 

Pan obwinił go swoim boskim głosem, że użył swych ust jak zwierz do 

popełnienia zbrodni zamiast okazania miłości.”132 

Jak zauważa S. Kobielus istnieje pewne odniesienie do judaszowego 

pocałunku w kontekście przekazywania pocałunku pokoju podczas liturgii Mszy 

św. „Honoriusz z Autun w kontekście pocałunku Judasza podaje trzy przyczyny, 

dla których udziela się pocałunku pokoju: pierwsza - duchowieństwo i lud 

nawzajem się całują, ponieważ życzą sobie obiecanej łaski i przyjaźni Chrystusa, 

który jest ich pokojem; druga - pragną się posilić jednym ciałem Chrystusa, który 

jest Bogiem pokoju, zgody i miłości; trzecia - tak jak przez pocałunek ciało 

jednoczy się z ciałem, a duch z duchem, tak każdy człowiek winien kochać 

bliźniego w potrzebach ciała, a Boga w potrzebach ducha. I kończy, mówiąc, że 

nie takim pocałunkiem zjednoczeni wierni winni przyjmować Ciało Pańskie, aby 

przez spożycie nie zgotować sobie sądu, jak uczynił to właśnie Judasz.”133 

 

2.3 Samobójcza śmierć zdrajcy 

 

 Samobójstwo, jak się powszechnie definiuje, jest to świadome lub 

intencjonalne pozbawienie się życia. Ta definicja wynika z prawa naturalnego, 

gdyż istota ludzka w sposób naturalny dąży do zachowania i przedłużenia 

                                                 
131 S. Kobielus, Ikonografia, s. 72. 
132 Św. Ambroży, Heksameron, przeł. W. Szołdrski, Warszawa 1969, s. 222. 
133 S. Kobielus, Ikonografia, s. 73. 
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swojego życia. Samobójstwo sprzeciwia się miłości samego siebie, jest zniewagą 

miłości bliźniego a także sprzeciwia się miłości Boga żywego134. 

Zredagowana przez Ewangelistę Mateusza w oparciu o ustną tradycję 

perykopa o przemianie Judasza i jego tragicznym końcu wydaje się być kluczem 

do pełniejszego zrozumienia dramatu Apostoła i wskazania dodatkowych 

elementów, które się do tego dramatu przyczyniły135. Św. Mateusz pozwala nam 

poczynić spostrzeżenia co do okoliczności, które ostatecznie zaważyły na 

Judaszowej decyzji wydania Jezusa w ręce Sanhedrynu. Apostoł bowiem widząc, 

że Jezusa skazano i przekazano w ręce namiestnika rzymskiego, zapewnie zdjęty 

żalem pojawił się przed Najwyższą Radą w celu powstrzymania biegu wydarzeń. 

Według przekazów Miszny wydanie przez niego świadectwa o niewinności 

skazańca, zgodnie z ówczesną praktyką sądową powinno było doprowadzić do 

zawieszenia wykonania wyroku i do powtórnego rozpatrzenia sprawy136. Jednak 

podjęta przez Judasza próba naprawienia swego błędu nie przyniosła skutku, 

mimo, że zwrócił on otrzymaną zapłatę, zrywając tym gestem dotychczasowy 

układ z arcykapłanami. 

Mateusz zwracając uwagę na wewnętrzną przemianę i skruchę Iskarioty 

oraz na płynące stąd jego zachowanie, aż po fatalny moment samobójstwa, 

ukazuje człowieka, który poczuł się oszukany przez swoich wspólników. „Tylko 

tak bowiem można racjonalnie zinterpretować uświadomienie sobie przez 

Judasza własnego uwikłania w skazanie Jezusa na śmierć, próbę naprawienia 

popełnionego zła oraz zatrzymania wszczętego postępowania, a także głębokie 

rozgoryczenie z powodu nieskuteczności tych zabiegów. Chronologiczne 

zestawienie danych nowotestamentowych i tekstów pozabiblijnych z drugiego 

wieku po Chrystusie na temat Judasza wykazuje, że z biegiem czasu jego postać, 

czyn oraz motywy są przedstawiane coraz bardziej negatywnie. Od tendencji tej 

wyraźnie odcina się zredagowana pod koniec lat siedemdziesiątych po 

Chrystusie perykopa o żalu i rozpaczy Judasza, charakteryzująca się ponadto 

                                                 
134 KKK 2281. 
135 Por. Mt 27, 3-10. 
136 H. Ordon SDS, Anatomia, s. 108. 
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zwięzłością i bezbarwnością relacji. Te właśnie elementy przemawiają za jej 

historycznym rdzeniem.”137 

Bogactwo podań i tradycji sprawiło – pisze Cz. S. Bartnik – że z czasem 

powstały w sprawie tragicznej śmierci Apostoła-zdrajcy aż trzy różne teorie. Św. 

Mateusz podaje, że wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że go skazano, 

opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: 

Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną (Mt 27, 3-4). „Paradoksalnie okazał przez 

to postawę lepszą od całej rzeszy ówczesnych ludzi, nawet i od wielu uczniów, 

którzy od Jezusa odeszli, obojętnie na krótko czy na zawsze. Judasz rzuciwszy 

srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się (Mt 27, 5). 

Żydzi nie przyjęli pieniędzy do świątyni jako „zapłaty krwi”, lecz kupili Pole 

Garncarzowe na grzebanie cudzoziemskich pielgrzymów. I tak dała znać o sobie 

jakaś późna próba tłumaczenia niezrozumiałej nazwy ,,Pole Krwi” (Mt 27, 8; 

por. Jr 18, 2n.; 19, 1-11; 32, 6-15).”138 

Późniejsza redakcja Dz 1, 15-21 ma charakter eklezjologiczny i 

uzupełnienia Dwunastu, ukazując, że Bóg nagradza dobrych  synów  Kościoła,  a  

złych  karze. „Tutaj jest mowa, że Judasz nie wyrzucił pieniędzy, lecz kupił sobie 

ziemię i dom, całe to miejsce nazywało się „Polem Krwi”. Potem miał śmierć 

typową dla największych przestępców: spadłszy głową na dół, pękł na pół i 

wypłynęły wszystkie jego wnętrzności (Dz 1, 18). Podobnie będzie powiedziane 

później o Herodzie Agryppie (Dz 12, 23). „Pole Krwi” – Hakeldamach, 

tłumaczono albo jako pole kupione „za krew” Jezusa, albo „pole krwi Judasza”. 

U podstaw tych sformułowań, było założenie, że wielki grzech przynosi wielkie 

tragedie doczesne: dom grzesznika opustoszeje dzieci jego wyginą, pokolenie 

wymrze, ziemia przestanie rodzić i przyjdą wszystkie przekleństwa (por. Ps 69, 

26; 109,  8). Słowem, na Judasza przyszło przekleństwo wyrodnego syna nowego 

Izraela. Trzecią tradycję podaje Papiasz z Hierapolis. Według niego Judasz po 

zdradzie zaczął puchnąć, za życia gnić i przybierać bardzo odrażający wygląd. 

Szło to po linii wielkiej kary za wielki grzech. Towarzyszyło temu 

                                                 
137 Tamże, s. 109. 
138 Cz. S. Bartnik, Judasz Iskariota, s. 10. 
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starochrześcijańskie przekonanie, że grzechowi towarzyszą wielkie kary fizyczne 

dokonujące się już w doczesności.”139  

Na temat różnych aspektów judaszowego samobójstwa wypowiedział się 

św. Augustyn rozważając: „Skoro Judaszów czyn słusznie potępiamy, i ten nań 

wyrok prawda głosi, iż wieszając się, nie tylko nie odpokutował za ową przez się 

popełnioną ohydną zdradę, lecz raczej winę jej powiększył, ponieważ 

poniechawszy w rozpaczy miłosierdzie Boże i czyniąc pokutę zatracenia, nie 

pozostawił sobie żadnego wyjścia ku pokucie zbawiennej: o ileż więcej 

wzdragać się ma przed samobójstwem ten, na kim nic nie ciąży zasługującego na 

taką karę. Judasz zabijając siebie, zabił człowieka występnego, a mimo to 

zakończył to życie nie tylko jako winowajca śmierci Chrystusowej, lecz też i 

swojej własnej, bo choć za swój własny czyn zbrodniczy życie postradał, ale 

sprawił to innym własnym zbrodniczym czynem.”140  

Ciekawe – jak pisze Bartnik – „najłagodniejsza tradycja zanotowana jest 

w Ewangelii św. Mateusza. Judasz nie był potworem, nie wiedział że Jezusowi 

grozi śmierć, zwłaszcza krzyżowa, opamiętał się, żałował: zgrzeszyłem wydawszy 

krew sprawiedliwą, niewinną (Mt 27, 3), wyrzucił precz pieniądze w stronę ich 

dawców, powiesił się. Okazała się na nim zwykła tragedia człowieka grzesznego: 

zawiodły go ziemskie nadzieje, nie otrzymał wiary w Królestwo Mesjańskie, 

zawiódł powołanie wyższe, dostał wyrzutów sumienia i szoku rozpaczy. Nie stać 

go było na wiarę w przebaczenie i miłosierdzie. Niemniej uznał swój grzech 

wobec niewinności Pana. Słowa zaś kapłanów i starszych do Judasza: Co nas to 

obchodzi? To twoja sprawa (Mt 27, 4) zdają się oznaczać cztery rzeczy: próbę 

zrzucenia winy z Izraela i przełożonych za zabójstwo Jezusa na Judasza jako 

reprezentującego samą gminę chrześcijańską; próbę obarczenia winą Judasza 

jako przeciętnego człowieka opanowanego chciwością, ambicją i zawiścią    

względem własnej wspólnoty; próbę uczynienia z faktu śmierci Jezusa „sprawy 

prywatnej”; odrzucenie soteryjnego charakteru śmierci Jezusa, a tym bardziej 

jego mesjaństwa.”141 
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Judasz Iskariota wybrał najgorsze z możliwych wyjść. Nie wiemy jaki był 

jego stan ducha i wiary w momencie popełnienia ostatecznego czynu, który 

sprzeciwiał się dokładnie temu co głosił jego Nauczyciel. Niewątpliwą prawdą 

jest to, że Judasz chciał zrobić coś więcej niż tylko tak jak św. Piotr zapłakać nad 

swoim losem i niewiernością. Jednak to co chciał zrobić poprowadziło go pod 

stryczek. Oto i cały dramat zdrady – i jednoczesnej utraty wiary w możliwość 

przebaczenia i nowego życia. 

Judasz i jego czyn, który wydawało by się, że kończy sprawę zdrajcy i 

jego misterium nieprawości, jednak nie został zapomniany w Tradycji Kościoła i 

świadomości ludzkiej. Doczekał się licznych odwołań i analiz. Zapewne dlatego, 

że jakże jest on bliski człowiekowi, który niekiedy nie jest w stanie dochować 

wierności samemu sobie czy drugiemu człowiekowi. 

 

3. Duchowy obraz dramatu zdrady na podstawie wizerunków Judasza w 

sztuce i literaturze 

 

Tragiczna postać Judasza Iskarioty, ucznia Jezusa, stała się w kręgu 

oddziaływania kultury chrześcijańskiej źródłem licznych refleksji, odniesień i 

interpretacji. W kolejnych analizach teologicznych, ujęciach ikonograficznych i 

koncepcjach literackich osoba Apostoła-zdrajcy i samobójcy nabierała 

wielokształtnych cech. Miało na to także wpływ nałożenie się na obraz Judasza 

dwóch warstw znaczeń biblijnych: warstwy historycznej i teologicznej142. Celnie 

zauważył Czesław S. Bartnik, iż Jezus postawił przed Judaszem szczytne 

zadanie, któremu ten nie sprostał. Teologizacja zaś tego faktu sprawiła 

przesunięcie warstwy historycznej na dalszy plan. Wyjaskrawiony został za to 

problem wiary i teologii chrześcijańskiej. W ten sposób Apostoł-zdrajca urósł do 

symbolu anty-chrześcijanina. „Według tej „przestrogi” teologicznej - pisze 

Bartnik - Judasz stal się archetypem grzesznika chrześcijańskiego, mesjańskiego; 

synem diabła, synem zatracenia, kimś „repetujący” grzech pierworodny, drugim 

Kainem, personifikacją „złego Izraela”, reprezentantem żydowskiej „synagogi 
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szatana”, symbolem anty-Kościoła, obrazem wewnętrznego grzechu w 

Kościele.”143  

W schemat ten wpisały się, niejako potwierdzając go, przedstawienia 

ikonograficzne oraz dzieła literackie inspirowane postacią Judasza. Niniejsza 

część pracy przedstawi tylko kilka najbardziej jaskrawych wizerunków. 

Dwudziestowieczni pisarze unikają prostej typologizacji, zmierzają nie 

tyle do potępienia apostoła, ile do zrozumienia jego ukrytych motywacji i lęków. 

Obraz Judasza, jaki wyłania się z utworów literackich, jest często 

skomplikowany i wieloznaczny. Judasz staje się symbolem typowych dla danej 

epoki dylematów i poszukiwań, a także głębszego zrozumienia posłannictwa 

Chrystusa i dziejów zbawienia144. 

Karol Hubert Rostworowski w dramacie Judasz z Kariothu145 uczynił 

Apostoła-zdrajcę symbolem tego co w człowieku małe i słabe, ukazując dramat 

człowieka fałszywie pojmującego naukę Jezusa, zdradzającego Boga z lęku 

przed cierpieniem i śmiercią146. Zdaniem wielu komentatorów owego dramatu 

Judasz był bardzo małym człowiekiem, który nie wytrzymał ciężaru bardzo 

wielkiej idei. Nie rozumiał znaczenia przypowieści i obietnic Jezusa, nie ogarniał 

swoją przyziemną wyobraźnią mistycznych rejonów Jego nauki. U 

Rostworowskiego nie był on tylko prymitywnym złodziejem i nędznikiem, jak 

wydaje się sugerować Biblia, lecz stał się „drobnomieszczańskim 

kombinatorem”, który liczył, ze przy Jezusie zrobi karierę. Według dramaturga, 

interpretacja nauki Jezusa, którą konsekwentnie uprawia Judasz, nie wypływa 

tylko i wyłącznie z jego osobistych potrzeb i tęsknot, ale staje on jako 

reprezentant owych prostych ludzi, którzy chodzili za Jezusem i oczekiwali dla 

utrwalenia swej wiary dowodów siły i władzy nowego proroka147. Judasz 

Rostworowskiego to „ideolog wcale nie drobnej miary”, „pierwszy rewizjonista 

                                                 
143 Cz. Bartnik, Judasz Iskariota, s. 16-17. 
144 R. Zajączkowski, Literackie profile Judasza, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 314. 
145 K.H. Rostworowski, Wybór dramatów, Wrocław 1992, s. 3-236. 
146 Judasz Iskariota, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 8, Lublin, 2000, k. 211. 
147 M. Czanerle, Wstep, w: K.H. Rostworowski, Dramaty wybrane, t. 1, Kraków 1967, s. 21. 
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wielkiej doktryny, pierwszy ideolog i działacz, który swój plebejski materializm 

przeciwstawił abstrakcyjnemu idealizmowi nowej nauki”. 148 

Krytycy dramatu Judasz z Kariothu stwierdzili, że naczelnym i najbardziej 

istotnym zadaniem dzieła Rostworowskiego było dążenie dotarcia do samego 

człowieka, do ukazania wspólnego „rdzenia społeczeństwa”. Sięgnął bowiem do 

„wieczystego człowieka”, który w istocie był taki sam w epoce Chrystusa jak i 

jest w czasach współczesnych. Zatem nawet w największych przestępcach, do 

jakich zaliczał się niewątpliwie Judasz, „szuka on człowieczeństwa, nawiązuje 

do ogólnego braterstwa między ludźmi, stawia wszystkich na jednej 

płaszczyźnie”149. 

W innym kontekście postrzega Judasza Roman Brandstaetter w powieści 

Jezus z Nazarethu150. Różnica polega już w sposobie nazwania głównego 

bohatera: Juda ben Symeon z Karijoth. Brandstaetter przez to chce pozostać 

wierny semickiemu klimatowi powieści, zachęca czytelnika by pozbył się 

własnych skojarzeń, uprzedzeń na temat Judasza, wskazując nawet na jego 

godność151. Literat przedstawia jego życie i rozterki, czyniąc go 

przedstawicielem wszelkich ludzkich dążeń i poszukiwań. Brandstaetter nie 

spekuluje, ale za podstawę do fabuły powieści bierze Pismo Święte, 

przedstawiające fakty, które są jedyną racją do stawiania hipotez i określonego 

sposobu przedstawiania życia Apostoła-zdrajcy. Ukazuje go również na tle 

społecznym próbując dociec w tym kontekście do przyczyn i wielkości jego 

grzechu152. Judasz Brandstaettera to osoba, która niechętnie chce wchodzić w 

głębsze relacje z ludźmi, niecierpliwa, pyszna i bojaźliwa, zamknięta na 

dyskretny głos prawdy w sumieniu153. 

„W sztuce nowożytnej czyn Judasza poddawany jest różnym 

interpretacjom opartym na pogłębionej refleksji nad kondycją człowieka, jego 

słabością i jego siłą płynącą z łaski Boga. W artystycznie wypracowanej formie, 
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jaką osiągnąć mógł tylko geniusz twórczy największych osobowości malarskich, 

Judasz kieruje do widza dręczące pytanie o determinację człowieka i o moc 

Chrystusowego przebaczenia.”154 

Judasz w sztuce ukazywany jest na różne sposoby jako osoba upadła i 

grzeszna, ale nie potępiona. Tylko w sporadycznych przypadkach artyści, 

odwołując się do słów przekazanych w Ewangelii św. Jana, przedstawiali złego 

ucznia z diabłem o zdeformowanym ciele. Model obrazowania Judasza z diabłem 

siedzącym na barkach lub zbliżającym się do ucha zostanie jednak stopniowo 

odsunięty, zwłaszcza pod wpływem sztuki zakonów żebraczych, franciszkanów i 

dominikanów, w której zamiast potępienia eksponowano łaskę i miłosierdzie 

Boże. „Postać Judasza wyróżniają także rekwizyty - najczęściej spotykany jest 

worek z monetami, trzymany w dłoni lub uczepiony na pasku sukni. 

Eksponowanie monet było unaocznieniem zdrady dokonanej dla pieniędzy i 

wywołać miało w odbiorcy uczucie wzgardy dla dóbr materialnych, pełniąc tym 

samym funkcję dydaktyczną.”155  

Iskariota pojawia się przede wszystkim w scenach Ostatniej Wieczerzy, 

oraz akcie dokonania zdrady w ogrodzie Getsemani, bezpośrednio poprzedzający 

pojmanie Jezusa. Najbardziej charakterystycznym przedstawieniem Judasza jest 

malarstwo średniowieczne - siedzi on zazwyczaj po przeciwnej stronie stołu, 

skrywając w dłoniach worek z monetami, a wyróżnia go spośród innych uczniów 

mroczna, pełna niepokoju fizjonomia, emanująca wewnętrznym złem. 

Doniosły dla artystów, lecz niejednoznacznie rozumiany, był moment 

odejścia Judasza z Wieczernika. Nie mieli oni pewności co do obecności Judasza 

w chwili ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa, dlatego czasem w zdarzeniu 

tym uczestniczy tylko jedenastu uczniów, niekiedy zaś są obecni wszyscy 

Apostołowie, łącznie z Judaszem. Eliminowanie Judasza suponowało jego 

odejście do faryzeuszy i tym samym dokonanie zdrady. Potęgowało to 

negatywny stosunek wiernych do niego. Skala artystycznych możliwości 

sugerujących potępienie czynu tego ucznia rozwijana była przez artystów 
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zwłaszcza w malarstwie czternastego i piętnastego wieku, kiedy opanowano do 

perfekcji kompozycję przestrzenną obrazu oraz odtwarzanie indywidualnych 

cech postaci.  

„Lorenzo Monaco (1394-1395) na predelli ołtarza, przechowywanej w 

muzeum w Berlinie, ukazał Judasza w całkowitym odosobnieniu, po przeciwnej 

stronie stołu zajmowanego przez Chrystusa z jedenastoma uczniami. Miejsce 

przy stole, który był prototypem ołtarza eucharystycznego, dobitnie wyrażało 

stosunek artysty do Judasza. Ten sposób komponowania Ostatniej Wieczerzy stał 

się modelem wzorcowym choćby w malarstwie Italii oraz północnej Europy.”156  

Jednym z ostatnich tak rygorystycznie pojmowanych obrazów Judasza jest 

fresk Ostatnia Wieczerza Cosimo Rosselliego w Kaplicy Sykstyńskiej z roku 

1481. Malarz usytuował Judasza dokładnie twarzą w twarz z Jezusem, choć po 

przeciwnej stronie stołu. Na barkach Judasza patrzącego w oczy Mistrza unosi 

się uskrzydlony brunatny demon, wyraźnie określając potępienie ucznia. 

Artyści nie mieli również jednoznacznej pewności co do uczestniczenia 

Judasza w Komunii udzielanej Apostołom przez Chrystusa. Niezwykle uroczysty 

charakter tego zdarzenia ukazał Justus z Gandawy (Joos van Wassenhove) w 

scenie Komunii Apostołów, malowanej w latach 1473-1475 (Urbino, Galleria 

Nazionale delie Marche). Komunia Apostołów rozgrywa się w przestrzennej 

paradnej komnacie kolumnowej. Uczniowie w nabożnym skupieniu podchodzą 

do Chrystusa, klękając, przyjmują Komunię z ręki Mistrza. Judasz stoi przy 

drzwiach, obserwuje z dala to zdarzenie. Jego twarz ukazana została przez 

gandawskiego malarza niezwykle charakterystycznie: napiętnowana zdradą, 

wywołuje pogardę i potępienie. Uczestnictwo w akcie ustanowienia Eucharystii, 

mimo wcześniejszego stwierdzenia Chrystusa, iż nie wszyscy Apostołowie są 

czyści, było łaską dla Judasza157. 

Sztuka najczęściej przedstawia też Judasza w momencie rzucenia 

srebrników przed grono arcykapłanów, a następnie ukazuje nieszczęsnego ucznia 

wiszącego na gałęzi drzewa. Obraz ten rozpowszechniony był w sztuce 

                                                 
156 Tamże. 
157 Tamże, s. 125. 
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późnośredniowiecznej jako ilustracja kazań głoszonych w środowiskach 

miejskich i miał stanowić przestrogę dla ludzi dążących za wszelką cenę do 

gromadzenia bogactw.  

Dopiero Rembrandt van Rijn, ukazując moment wyrzucenia srebrników 

przed arcykapłanów, wydobył w swoich obrazach aspekt nadziei na łaskę 

Bożego przebaczenia dla zdrajcy. Wnosi ją właśnie postać Judasza o twarzy 

naznaczonej skruchą i żalem, wyznającego przed Żydami swój grzech. Malarz 

pominął często łączoną z tym faktem scenę samobójstwa, co w kontekście stylu 

ukazanej postaci oznacza zamysł łagodzenia zdecydowanie negatywnej oceny 

Judasza158.  

„Nowożytne obrazy Ostatniej Wieczerzy obok tradycyjnej formy 

kompozycyjnej zawierają szczegóły wprowadzające szerszy zakres interpretacji 

tego wydarzenia. Przez zbliżenie został ubogacony kontekst relacji pomiędzy 

Mistrzem a uczniem. Judasz, niegdyś manifestacyjnie odsunięty od Chrystusa, a 

nawet od grona Apostołów, teraz sprowadzony został do środkowej części stołu. 

Na przykład na fresku Andrei del Castagno w refektarzu klasztoru św. Apolonii 

we Florencji (1445-1450) oczy Chrystusa spotykają się ze wzrokiem Judasza. 

Obraz ten wskazywany jest często jako analogia fresku Leonarda da Vinci w 

refektarzu Santa Maria delie Grazie w Mediolanie. Dążeniem obu malarzy jest 

zbliżenie Judasza do Chrystusa i grona uczniów. Castagno jednak postępuje 

jeszcze w sposób tradycyjny - zbliżając miejsce Judasza do środka stołu, 

zachowuje różnicę jego stron. Leonardo da Vinci natomiast głębiej zespala 

postać Judasza z Chrystusem i uczniami”159. 

Leonarda szczególnie intrygowała postać Judasza. To dla niej właśnie 

poszukiwał idealnego modelu twarzy, która wyraziłaby głębię przemyśleń artysty 

nad istotą Judaszowego czynu. W zbiorach zamku w Windstorze zachowany jest 

rysunek – „Studium profilu głowy Judasza” z roku 1495, powstały krótko przed 

ukończeniem fresku. Studium to zalicza się do najpiękniejszych portretów 

wykonanych przez malarza160. 

                                                 
158 Tamże. 
159 Tamże, s. 132 
160 Tamże, s. 133. 
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Przedstawianie Judasza w psychologicznym i pogłębionym, 

„portretowym” ujęciu przypadło na czasy nowożytne. Kształtowanie się 

ikonografii chrześcijańskiej następowało przez przejmowanie formuł i motywów 

ze sztuki późnoantycznej. Judasz we freskach w Kaplicy Zamkowej w 

Lublinie161 z roku 1418 podlega tym samym regułom w zakresie typu 

ikonograficznego oraz zestawienia jego postaci z innymi w kompozycjach, w 

których albo tylko współuczestniczy on w rozgrywanej akcji, albo też wyróżnia 

się jako negatywny bohater. 

Szeroki cykl pasyjny w prezbiterium Kaplicy Zamkowej namalowany 

został najpewniej przez głównego mistrza zespołu ruskich malarzy, Andrieja, 

wymienionego w cyrylicznej inskrypcji fundacyjnej króla Władysława Jagiełły -

zleceniodawcy ozdobienia kaplicy malowidłami. Cykl ten obejmuje piętnaście 

scen, od Umywania nóg do Niewiast u Grobu, następujących po sobie zgodnie z 

chronologią ewangeliczną, rozmieszczonych okrężnym obiegiem w trzech 

rzędach, na ścianie północnej oraz zamykającej prezbiterium. Centrum ideowym 

i formalnym cyklu jest mensa ołtarzowa, która symbolizuje zarazem tron Boga 

oraz grób Chrystusa i Jego ofiarę162. 

Tok opowiadania ewangelicznego prowadzi we freskach wyżej, na prawo, 

do scen, które również rozgrywają się w Wieczerniku: Ostatniej Wieczerzy i jej 

końcowego epizodu - Odejścia Judasza. Wątek Judasza we freskach lubelskich 

urywa się na scenie Pojmania – zgodnie z powszechną tradycją ikonografii 

bizantyńskiej pominięte zostały ostatnie godziny jego życia163. 

 

 

 

 

 
                                                 
161 Por. okładka książki K. Góźdź, Teologia o szatanie, Lublin 2000. 
162 A. Różycka-Bryzek, Judasz zaprzedany diabłu (we freskach Kaplicy Zamkowej w Lublinie), „Ethos” 
nr 65-66 (2000), s. 148-149. 
163 Tamże, s. 154. 
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Rozdział III 

 

Współczesny obraz zdrady wobec wierności 

 

 

 Szczególnego charakteru nabiera zjawisko zdrady i niewierności w 

skomplikowanym świecie osób i międzyludzkich relacji. W niniejszym rozdziale 

dokonany zostanie przegląd problemów pojawiających się wokół zjawiska 

zdrady i niewierności. Poszczególne części rozdziału stanowią odwołania do 

odbicia „symboli zdrady i niewierności” jakim byli Judasz i Piotr, w świecie 

różnych ludzkich działalności – do różnych dziedzin kultury, nauki, polityki 

przez alienację ze społeczeństwa i zdradę słowa. Zostanie także poruszony 

aktualny problem rehabilitacji Judasza i umniejszenia czynu zdrady przez 

publikację apokryficznego tekstu Ewangelii Judasza. Publikacja ta oraz 

towarzyszące jej komentarze w mediach w głównej mierze suponują, że Judasz 

działał niejako „z rozkazu Chrystusa”, który go rzekomo uczynił niemal 

współodkupicielem. Próba łagodzenia napięcia między wiernością a zdradą 

zostanie przedstawiona w ostatniej części rozdziału, będącym niejako 

podsumowaniem największych wątpliwości jakie narosły w kontekście zarówno 

zdrady Iskarioty jaki i wszelkich niewierności jakich dopuszcza się wciąż 

człowiek. 

 

 

1. Odbicie Judasza w człowieku 

 

Szukając możliwych odbić Judasza w człowieku warto zastanowić się nad  

życiem apostoła. Pierwszą rzeczą jaką rzuca cień na jego życie, jest fakt, że 
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Judasz zdradził Słowo. Oto właśnie obcując na co dzień z Wcielonym Słowem, 

słuchając nauk Chrystusa, widząc jaką moc sprawczą, moc czynienia cudów ma 

Słowo Jezusa – mimo to nie przyjął Go. Więcej – zdradził wszelkie przysięgi, 

zobowiązania jakie płynęły z faktu bycia apostołem. 

Rozważmy zatem czym jest słowo i jakie są symptomy jego zdrady. 

Słowo i mowa stanowi fakt moralny i antropologiczny. Elementarną strukturą 

językową jest forma: nadawca-środek komunikacji-odbiorca, której zasadniczą 

funkcję stanowi przekaz informacji między osobami. Stąd język jest też 

konstytutywnym faktem w aspekcie bycia społeczeństwa. Wartość komunikacji, 

wyrażająca podstawową funkcję języka, stanowi źródło wielu innych funkcji, 

umożliwiających zrozumienie człowieka. Język to fenomen ujawniający się „na 

przecięciu”: wewnętrznego i tego, co zewnętrzne; podmiotowości (osoby) i 

przedmiotowości (znaku materialnego); jednostkowości (osoby lub aktu) i 

powszechności.164 

Słowo posiada wielką rangę w strukturze antropologicznej człowieka – 

niejako konstytuując go jako osobę. Osoba ludzka żyje słowem, koncentruje się 

na rozumieniu siebie, innych ludzi, świata oraz jego sensu poprzez nazywanie 

rzeczy, istot, cech, stanów i dynamizmów. Słowo jest czynem, aktem, który 

zrealizowany w jednostkowej decyzji osobowej zamienia ogólną formę 

znaczeniową w konkretną i szczegółową postać mogącą oddziaływać na innych i 

na „ja”, zmieniać rzeczywistość, nadawać sensy, krzywdzić, a nawet 

unicestwiać. Zupełnie podobnie jak miało ono miejsce w życiu Judasza, który 

umową z Sanhedrynem przypieczętował zdradę. Judasz zatem zdradził Jezusa 

poprzez zdradzenie wierności temu pierwszemu słowu odpowiedzi na powołanie 

przez Chrystusa. Ponadto Judasz został obdarzony zaufaniem w opiece nad 

trzosem „Młodego Kościoła”, grono Dwunastu miało poniekąd pewność, że 

mowa apostoła, który pełnił taką odpowiedzialną funkcję, będzie „tak, tak”, „nie, 

nie”. Judasz okazał się kłamcą i zdrajcą. Zdradził słowo dane Jezusowi oraz 

Apostołom. 

                                                 
164 W. Chudy, Zdrada słowa, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 170-171. 
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Wgłębiając się w rozumienie czym jest zdrada słowa można powiedzieć, 

że jest kłamstwem. „Ktoś odwracający się czynem lub postawą od prawdy słów, 

określających aksjologiczną tożsamość jego samego oraz sieć związków, w 

jakich się znajduje, zaprzecza samemu sobie i światu. Każde słowo w jakimś 

sensie jest przyrzeczeniem. Przyrzeczeniem rzeczy w porządku bytowym; 

przyrzeczeniem drugiemu w polu powinności moralnej; sobie, swemu ethosowi, 

rodzinie, profesji, narodowi i innym wartościom. Dlatego zerwanie z prawdą 

słowa, drastyczne zadanie kłamu jego wewnętrznemu antropologicznemu 

sensowi - zasługuje na kwalifikację zdrady. Dramat zdrady słowa dotyczy 

szczególnie wspólnoty tych, którzy z wyboru i z powołania moralnego niosą 

odpowiedzialność za wartość słowa. Są to pisarze i poeci, krytycy i dziennikarze, 

ale także - w szerszym znaczeniu - wszyscy ci, którzy swym działaniem 

ustanawiają relacje odpowiedniości między znakiem a rzeczywistością; zbiór ten 

pomieści więc pewną część twórców dzieł plastycznych, twórców filmowych czy 

telewizyjnych.”165  

Jakie są mechanizmy zdrady – pyta W. Chudy – i na czym polega 

„ ścieżka” myślowo-emocjonalna (intelektualno-moralna) odwodząca człowieka 

od prawdy jego powołania i wprowadzająca go w przestrzeń zdrady ethosu 

intelektualisty, poety, dziennikarza czy ogólnie twórcy? „Mechanizmy zdrady 

mają u swych podstaw głównie przyczyny psychologiczne lub 

socjopsychologiczne, ich najistotniejszym czynnikiem jest jednak zakłócenie 

stosunków aksjologicznych w wizji świata posiadanej przez człowieka. 

Mechanizmy zdrady układają się w swoiste pasmo: od brutalnej, cynicznej 

świadomości aż po nieświadomy lub prawie nieświadomy odruch psychiczny, 

będący często chorobliwym konformizmem.”166 

Analizując odbicie zdrady Judasza w człowieku i fakt, że zdradził on dane 

słowo, warto zapytać, czy Słowo, które padało z ust Jezusa nie trafiło słaby 

grunt? Jednym z innych mechanizmów zakłamania i zdrady opiera się na 

słabości człowieka. Owa słabość może dotyczyć różnych sfer - emocjonalnych, 

                                                 
165 Tamże, s. 171. 
166 Tamże, s. 180. 
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osobowościowych, intelektualnych albo moralnych. „Mechanizm słabości 

zakłada wyraźną świadomość kłamstwa. Twórca wie, ze kłamie, ale nie jest w 

stanie się temu przeciwstawić. Ma zamąconą refleksję, w szczególności 

samoświadomość aksjologiczną i moralną. Jakże to podobne do słabości wiary 

Judasza, który nie jest w stanie przezwyciężyć „efektu domina” swej zdrady”167. 

Inną formą zdrady jest obecna dziś w sposób szczególny szeroko pojęta 

zdrada nauki, która stoi w bliskiej korelacji po prostu ze zdradą prawdy. Odbicie 

zdrady Judasza jest również w tym przypadku widoczne. Iskariota zanegował 

prawdę o Mesjaszu, mimo tego, iż zapewne spotkał się z ST zapowiedziami Jego 

przyjścia. Judasz zatem zanegował i odrzucił proroctwa Starego Prawa. 

Proroctwa te w ówczesnym świecie rabinów stały na równi z faktami stricte 

naukowymi. Były wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, w pełnym 

napięcia oczekiwaniu na ich realizację. Iskariota, podobnie jak i cześć 

Sanhedrynu, odrzucił tę wiedzę. 

„Za formą zdrady nauki stoi odrzucenie wiążącej mocy prawdy: poznaję i 

formułuję swój własny sąd o poznanym stanie rzeczy, a działam tak, jakby tego 

poznania i sądu nie było. Poddaję prawdę woli, nie zaś wolę prawdzie. Innymi 

słowy, zdrada nauki jest po prostu zdradą prawdy, nie zaś prawd pewnego 

określonego rodzaju czy prawd dotyczących pewnych wyróżnionych aspektów 

świata.”168 

Mówiąc w niemetaforyczny sposób o zdradzie w nauce, dotyka się zdrady 

celu nauki, wspólnoty naukowej i wreszcie społeczeństwa, w ramach którego 

nauka jest uprawiana. Zdrada jednego z tych elementów staje się zdradą 

wszystkich innych. Jeśli odrzucimy twierdzenie, że prawdziwość można orzekać 

jedynie o sądach faktualnych, a zatem nie można o niej mówić w przypadku 

sądów moralnych, to wszystkie formy „zdrady naukowej” dają się sprowadzić do 

zdrady prawdy. Odrzucenie tego twierdzenia wydaje się konieczne, ponieważ 

przyjęcie go - w imię obrony neutralności nauki - prowadzi do zanegowania 

racjonalności, obiektywności, a nawet poznawczego charakteru nauki. Zdrada 

                                                 
167 Tamże. 
168 Tamże, s. 181. 
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prawdy jest zawsze zdradą człowieka: auto-zdradą, gwałtem na własnym 

intelekcie, albo zdradą innego - wiarołomstwem, wyrzeczeniem się 

współczłowieczeństwa i działaniem na szkodę, z wszystkimi konsekwencjami 

obu tych form, które to konsekwencje dotykają zarówno zdradzającego, jak i 

tego, wobec kogo zdrada została popełniona.”169 

Warunek, który musi zostać spełniony, aby można było przypisać zdradę, 

ujawni się, gdy rozpatrzy się, z jakimi bytami ma się do czynienia. Status 

ontyczny owych bytów jest przecież bardzo różny, ale wszystkie są przez 

działającego ujmowane jako pewne rzeczywiste dobro, które powinno być 

chronione, a którego pomyślność, rozwój, a nawet istnienie zależą od woli i 

aktywności. Dobrem takim jest np. ojczyzna, naród, przyjaźń, miłość, 

małżeństwo, rodzina, zaufanie między ludźmi.  

„Zauważmy więc, że o zdradzie mówimy wtedy, gdy ktoś sprzeniewierza 

się komuś (lub czemuś), nie przestając owego kogoś (czegoś) za rzeczywiste 

dobro uważać. Załóżmy, że członek gangu - uznawszy, iż dotąd błądził, 

uważając gang za rzeczywiste dobro - wycofuje się z niego, a nawet 

współpracuje z policją. Zdrajcą okrzykną go niewątpliwie inni członkowie gangu 

- ci, którzy wciąż uważają gang za coś dobrego, za coś, co zasługuje na dalsze 

istnienie i rozwój. Ci jednak, którzy uważają gangi za raka na ciele 

społeczeństwa, nie nazwą tego człowieka zdrajcą, a raczej nawróconym. 

Opowiedzenie się po stronie sprawiedliwości nie jest zdradą zła, lecz powrotem 

do dobra. Inny jest przypadek kogoś, kto otwiera bramy oblężonego miasta 

wrogim wojskom. Ojczyzna czy naród nie przestają być przez owego człowieka 

uznawane za dobro zobowiązujące do wierności; nie stwierdza on pomyłki co do 

faktyczności dobra, lecz po prostu ignoruje ten fakt dla majątku, stanowiska czy 

przywilejów. Powyższy przykład pozwala sformułować jeszcze jeden warunek 

zasadnego przypisywania komuś zdrady i piętnowania kogoś jako zdrajcy. 

Zdrajca wyrządza krzywdę wyższemu dobru, by posiąść niższe: narodowi w 

                                                 
169 A. Lekka-Kowalik, Zdrada nauki-zdrada prawdy-zdrada człowieka, „Ethos” nr 65-66 (2000), s. 207. 
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zamian za przywileje, rodzinie w zamian za cielesną przyjemność, osobie w 

zamian za pieniądze. Zupełnie jak w przypadku Judasza Iskarioty.”170 

Twierdzenie, iż naukowiec jest odpowiedzialny za naukę, nie budzi 

szczególnych kontrowersji. Nauka jest bytem, którego istnienie i rozwój zależą 

od woli i działania tych, którzy się jako naukowcy zadeklarowali. Niektórzy 

myśliciele uważają nawet, że ten, kto postanawia zostać naukowcem, implicite 

zawiera kontrakt ze społeczeństwem - finansującym przecież naukę - iż naukę 

będzie rozwijał 

Wydaje się – pisze A. Lekka-Kowalik –  „że można wymienić co najmniej 

cztery formy zdrady nauki: oszustwo naukowe, plagiaty i inne działania 

naruszające integralność wspólnoty naukowej, rozwijanie antynauki (zwanej 

eufemistycznie nauką alternatywną) oraz moralnie niedopuszczalne badania 

naukowe. Naukowiec zobowiązany jest do realizowania celu nauki: dostarczania 

rzetelnej wiedzy. Twierdzenia naukowe mają głosić, jak jest i dlaczego jest tak, 

jak jest - mają być prawdziwe w klasycznym sensie tego słowa. Fakt pojawiania 

się błędów poznawczych czy radykalnych zmian teorii ani nie stanowi 

argumentu przeciwko uznaniu prawdy za cel nauki, ani nie podważa sensowności 

nauki jako przedsięwzięcia poznawczego. Dopiero uznanie - jak czynią to 

filozofowie postmodernistyczni – iż człowiek nie jest zdolny poznać 

rzeczywistości, a potrafi jedynie konstruować kolejne narracje, ani lepsze, ani 

gorsze niż wcześniejsze, ale po prostu inne, wśród których nauka niezasłużenie 

zajmuje wyróżnioną pozycję, czyni naukę rozumianą jako poznanie 

przedsięwzięciem nieracjonalnym.”171  

Podobnie jak w przypadku zdrady Judasza zdrada nauki może mieć swe 

korzenie w podporządkowaniu celu nauki celom osobistym czy 

instytucjonalnym. Judasz negując wiedzę o Mesjaszu i sprzedając Go postanowił 

stworzyć swą własną „naukę”. W takim przypadku, gdy ktoś postępuje podobnie 

jak on dopuszcza się szczególnej formy zdrady, która przybiera wtedy formę 

oszustwa naukowego, „którym jest: fabrykowanie danych; „przyrządzanie” 
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raportów z eksperymentów w taki sposób, aby uzyskać pożądany wniosek; 

„wygładzanie danych”, czyli pomijanie pewnych wyników, tak by ukryć 

niepewność wniosku. Oszustwo naukowe jest zdradą celu nauki, a więc zdradą 

prawdy: jako wiedzę ogłasza się tezy, które faktycznie nie ukazują, jaki jest 

badany świat, i nie wyjaśniają tego świata”.172 

Delikatną granicą pomiędzy rzetelnymi badaniami a zdradą nauki jest 

granica moralna w badaniach naukowych. O ile bowiem zdradę nauki w sensie 

powyższym można łatwo „wytropić” o tyle pytanie o to czy dana osoba postąpiła 

moralnie w swych badaniach spychane jest w dzisiejszym świecie na margines. 

Są przypadki, w których „działania rzetelne poznawczo wydają się 

nieakceptowane z moralnego punktu widzenia. Wśród nich wymienia się: 

eksperymenty na ludziach, badania naruszające integralność jakiejś grupy; 

wykorzystywanie moralnie niedopuszczalnych metod badawczych; naruszanie 

prywatności; prowadzenie eksperymentów bez analizy ryzyka, które niosą one 

dla człowieka i dla środowiska i inne.”173 

Zdrada nauki okazuje się zdradą prawdy, a zdrada prawdy obraca się 

przeciwko człowiekowi. Obraca się przeciwko samym zdrajcom, bo pozwala 

naukowców zredukować do roli wykonawców woli silniejszych. Obraca się 

także przeciwko ludziom, bo zezwala na instrumentalizację osób, a nawet całych 

grup społecznych czy narodów, by osiągnąć cele podyktowane przez możnych 

tego świata.174 

 

 Postać Judasza budzi wciąż zainteresowanie w Kościele i społeczeństwie. 

Nie pozostał on postacią zapomnianą, której negatywne wybory wzbudzają 

niechęć u kolejnych pokoleń – paradoksalnie jego osoba cieszy się popularnością 

– zapewne ze względu na to, iż jego czyn jest tak bliski grzesznemu i słabemu 

człowiekowi. Jedną z ostatnich „sensacji” w sprawie Judasza wzbudziła 

publikacja 6.04.2006 roku przez The National Geographic Society tłumaczenie 

                                                 
172 Tamże, s. 211. 
173 Tamże. 
174 Tamże, s. 222-223. 
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koptyjskiego tekstu „Ewangelii Judasza”175 znalezionego w latach 70. XX wieku 

w pobliżu miejscowości El Minya w Egipcie. Spisany na 13 arkuszach papirusu 

tekst zaczyna się słowami: „Sekretna relacja z objawienia, które Jezus 

wypowiedział w rozmowie z Judaszem Iszkariotą”; kończy się zaś tytułem: 

„Ewangelia Judasza”. 

Media, podając do wiadomości fakt przetłumaczenia Ewangelii, ukazały 

go jako sensacyjny. Dziwne, że wybrano właśnie dzień przed samą Wielkanocą 

jako dzień publikacji. Sama „Ewangelia” sensacyjną nie jest. O istnieniu jej 

wiadomo było już od zarania chrześcijaństwa. Należy ona do licznej grupy pism 

zwanych apokryfami – pism dobrze znanych zarówno biblistyce, patrologii jak i 

naukom zajmującym się starożytnością. Apokryfy w swej treści i formie są 

bardziej lub mniej podobne do znanych nam ewangelii, Dziejów Apostolskich 

czy listów apostolskich, istnieją też apokryfy Starego Testamentu, jednak nie 

znalazły się one w kanonie Nowego Testamentu. Za pisma natchnione zostały 

uznane przez pierwotny Kościół tylko te, które pochodziły bezpośrednio lub 

pośrednio od Apostołów Jezusa Chrystusa, posiadały treść zgodną z resztą Biblii 

i cieszyły się powszechnym uznaniem wśród chrześcijan. Takim autorytetem i 

popularnością nie cieszyło się żadne z pism apokryficznych. 

Jak mówi, w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, Ks. Prof. 

Wincenty Myszor – «Apokryfy czytano „prywatnie”, czyli dla zbudowania 

wiernych, dla zaspokojenia ciekawości, czasem także – świadomie lub 

nieświadomie – dla upowszechniania pewnych idei: ascetycznych, 

polemicznych, w tym również gnostyckich. Powstanie kanonu Nowego 

Testamentu poprzedziło natomiast jego definicję. Dzisiaj często miesza się te 

dwa procesy. Mówi się, że biskupi Kościoła w pewnym momencie „usiedli”, 

„naradzili się” i postanowili, jak ten kanon ma wyglądać. Pewnie tak było, ale w 

okresie późniejszym. Natomiast bardzo wcześnie stosowano kanon, to znaczy 

kryterium wyboru pewnych tekstów dla czytań liturgicznych i dla pouczeń 

katechumenów. Na pewno posługiwano się w ten sposób Listami św. Pawła, 

                                                 
175 Waszyngton: Prezentacja "Ewangelii Judasza", Polska Agencja Prasowa, Wiadomość z dnia 
06.04.2006. http://www.pap.com.pl 
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może najpierw w Kościołach lokalnych, do których je wysłał. Ewangelie czytano 

dla potwierdzenia ustnej katechezy apostolskiej, a więc również wcześnie. Samo 

pojęcie kanonu zastosowano według wzoru ksiąg biblijnych Starego Testamentu. 

Co więcej: najpierw poszło o Stary Testament stosowany w Kościele. Przeciw 

jego używaniu wystąpił w II wieku niejaki Marcjon, „pierwszy biblista”, który 

zaczął w swoim antyjudaizmie przykrawać także księgi nowotestamentalne. 

Biskupi, czyli Kościół oficjalny, zareagowali dopiero wtedy. Często w historii 

bywało właśnie tak: jak był spokój w ich rejonie, biskupi zajmowali się 

duszpasterstwem, gdy coś zostało zakwestionowane, reagowali.»176 

Pierwszym znanym nam historycznym świadectwem o istnieniu apokryfu 

zwanego „Ewangelią Judasza” jest dzieło św. Ireneusza z Lyonu „Przeciwko 

herezjom” powstałe ok. 180 roku. Św. Ireneusz przestrzega w nim przed 

„Ewangelią Judasza” mającą związek z gnostycką herezją szerzoną przez sektę 

kainitów177. Jednak informacja Ireneusza jest bardzo skąpa. „W swoim dziele 

wspomina o kainitach. Po krótkim zreferowaniu ich poglądów, mówi: „Te rzeczy 

– jak mówią – znał Judasz i on jeden, znając przede wszystkim prawdę, dokonał 

tajemnicy zdrady: przez niego i to, co ziemskie, i to, co niebieskie, zostało 

rozwiązane. I przynoszą tego rodzaju zmyślenia, zwąc je Ewangelią Judasza.”178 

Na podstawie treści „Ewangelii Judasza” w koptyjskim tłumaczeniu, które 

znamy dzisiaj, tytuł ten zgadzałby się bardziej z tym, co Ireneusz mówił 

wcześniej179, w rozdziałach o barbelognostykach.”180 

Nazwa sekty, która najprawdopodobniej zredagowała „Ewangelię 

Judasza” wywodzi się od imienia Kaina. Według Ojców Kościoła (św. Ireneusza, 

św. Hipolita, Epifaniusza, Pseudo-Tertuliana) kainici otaczali negatywne 

postacie biblijne (Kain, Ezaw, Sodomici, Judasz) i w pozytywnym świetle 

przedstawiali ich rolę w historii zbawienia. Za swego duchowego protoplastę 

                                                 
176 M. Łuczak, Trzynasty Duch. Rozmowa z Ks. Prof. W. Myszorem, „Tygodnik Powszechny”, nr. 17, 
23.04.2006, s. 13. 
177 Św. Ireneusz, Adversus haereses I, 31, 1-2. 
178 Tamże, I, 31,1. 
179 Tamże, I, 30. 
180 M. Łuczak, Trzynasty Duch, Tamże. 
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uważali Kaina, który – w odróżnieniu od Abla – miał być wyznawcą 

prawdziwego i najwyższego Boga.  

„Ewangelia Judasza” według tego właśnie klucza prezentuje rolę swego 

tytułowego bohatera: Jezus, aby dokonać odkupienia musiał pozbyć się 

materialnego ciała. Judasz realizując swój zdradziecki plan, pomaga Jezusowi w 

dokonaniu tego, niejako działając z Nim w porozumieniu, przez co staje się 

Apostołem najbardziej zasłużonym dla tegoż dzieła doprowadzając do 

pożytecznej dla całej ludzkości śmierci Jezusa. Tak właśnie owi gnostycy – 

autorzy „Ewangelii Judasza” rozumieli misję Jezusa i Iskarioty. 

Na podstawie świadectwa św. Ireneusza, który zetknął się z tekstem 

„Ewangelii Judasza” w Galii ok. 180 r., można wnioskować, że została ona 

napisana ok. roku 150, prawdopodobnie w języku greckim. Przez wiele wieków 

jej tekst uważano za zaginiony - aż do początków lat 80-tych ubiegłego wieku, 

kiedy to w Al-Minja w środkowym Egipcie pojawiły się pierwsze informacje o 

istnieniu papirusu z tekstem „Ewangelii Judasza”.  

Sponsorowania tego dzieła podjęło się amerykańskie towarzystwo 

„National Geografic Society”, które publikację tegoż odkrycia w formie artykułu 

i filmu zaplanowało na Wielkanoc 2006 r. W Wielki Czwartek ukazało się 

tłumaczenie w języku angielskim. „National Geografic Society” zagwarantowało 

sobie prawo do publikacji treści związanych z tzw. „Ewangelią Judasza” i do 

odsprzedawania go innym mediom.181 

W całym zamieszaniu wokół tego apokryfu jest sporo niejasności. Jak 

mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Ksiądz profesor Marek Starowieyski, 

już samo niepewność pochodzenia działa na jego niekorzyść – „W kwestii 

pochodzenia nie ma pewności. O odkrytym manuskrypcie rozmawiałem z moimi 

kolegami koptologami ze Szwajcarii, którzy przypuszczają, że może jest on 

dziełem nie kainitów, ale setian. To wymaga jeszcze badań. Gdyby był to tekst 

kainitów, znaczyłoby to, że pierwszy raz przemówili do nas swoim językiem, nie 

zaś za pośrednictwem innych źródeł. O kainitach powinniśmy raczej mówić 

                                                 
181 G. Domański, Ewangelia Judasza – medialna sensacja a fakty, „Podlaskie Echo Katolickie” 16 
(2006), s. 10. 
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grupa zamiast sekta, gdyż nie wiemy dokładnie, czy kainici byli sektą w sensie 

grupy odciętej od Kościoła, czy raczej grupą religijną, która powstała w obrębie 

gnozy.”182 

Ks. Wincenty Myszor183 tłumaczy sugestię, by rehabilitować Judasza, a 

jego czyn uznać za „błogosławioną winę”. „Takie rozumowanie ma głębokie 

podstawy w gnostyckim pojmowaniu świata, według którego wiara 

chrześcijańska stojąca w opozycji do wiary gnostyckiej wychodzi od 

rzeczywistości zewnętrznej, z danych, ze świadectw i od świadków. Ostatecznie 

jest tajemniczym darem. Gnostycy ujmowali rzeczywistość „wewnętrznie”, na 

podstawie wewnętrznego objawienia, według schematu (w II i III w.) 

dualistycznego, a więc uproszczonego. Tak też rozumowali o zbawieniu: wiedza, 

gnoza dają zbawienie. Gnostycki zbawiciel, Jezus – jedynie poucza. Ewangelia 

Judasza nie opisuje zbawczego czynu Jezusa. Szkoda więc, że to, co nas 

najbardziej intryguje (podobnie zresztą, jak pytanie, dlaczego Judasz wydał 

Jezusa), pozostawia bez wyjaśnień.”184 

W odpowiedzi na wątpliwości wiernych, dotyczące opublikowanego 

apokryfu, Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii podczas Wielkoczwartkowej 

Mszy św. Krzyżma, mówił o Stwórcy, który miłuje człowieka nawet w upadku: 

„Bóg nie jest Bogiem dalekim, zbyt odległym i zbyt wielkim, aby zajmować się 

naszymi drobnostkami. Ponieważ jest wielki, może zainteresować się także 

sprawami małymi.” Benedykt XVI, nawiązując do sprawy Judasza, zacytował 

Ewangelię św. Jana: Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy (J 13, 10). W tym 

kontekście analizował „mroczną tajemnicę odrzucenia, którą uobecnia historia 

Judasza”. Ta historia według Papieża niesie naukę: „Miło ść Pańska nie zna 

granic, ale człowiek może wyznaczyć jej granicę.” Ojciec Święty Powiedział też, 

że Judasz ocenia Jezusa w kategoriach władzy i sukcesu: „dla niego 

rzeczywistość stanowią tylko władza i sukces, miłość się nie liczy. I jest 

                                                 
182 E. Czaczkowska, Nic nowego o Judaszu. Rozmowa z Ks. Prof. M. Starowieyskim, „Dziennik 
Rzeczpospolita”, 18.04.2006, s. 11. 
183 Ks. prof. Wincenty Myszor (ur. 1941) jest dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego. Zajmuje się patrologią, historią starożytnego chrześcijaństwa i literaturą starochrześcijańską, a 
także gnozą. Opublikował m.in. polskie przekłady tekstów z Nag Hammadi oraz liczne tłumaczenia 
tekstów gnostyckich. 
184 M. Łuczak, Trzynasty Duch, Tamże. 
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zachłanny: pieniądze są ważniejsze od komunii z Jezusem, ważniejsze od Boga i 

Jego miłości. W ten sposób staje się również kłamcą, który prowadzi podwójną 

grę; człowiekiem, który żyje w kłamstwie i tym samym zatraca sens najwyższej 

prawdy, sens Boga. W ten sposób staje się twardy, staje się niezdolny do 

nawrócenia, do ufnego powrotu syna marnotrawnego i marnuje zniszczone 

życie.”185 

Podsumowując, można stwierdzić, że nie sposób wymienić wszystkich 

możliwych form odbić Judasza w społeczeństwie. Jego osoba niejako przeplata 

się poprzez różne dziedziny życia i działalności człowieka – od aksjologicznych 

wyborów do próby znalezienia usprawiedliwienia dla swego czynu. Jednakże 

Kościół nie potępia prób wytłumaczenia dramat zdrady Judasza – przeciwnie – 

stoi w otwarciu na dialog z tymi, którzy znaleźli w sobie jego odbicie. 

 

2. Odbicie Piotra w człowieku 

 

 Zastanawiając się nad motywem zdrady Judasza w życiu człowieka nie 

sposób nie odnieść się do możliwych odbić osoby i czynu Apostoła Piotra. W tej 

części pracy nie zostanie dokonana analiza wątpliwości i niewiary jako pewnego 

locus, które „siedzi” w człowieku, lecz w kilku wybranych przykładach 

przedstawiony zostanie obraz wierności Bogu i wartościom, które od Niego 

bezpośrednio pochodzą. Wydaje się, że najdoskonalszą odpowiedzią na Boże 

Słowo jest przyjęcie daru powołania. Apostoł Piotr bowiem przeciwnie niż 

Judasz przyjął dar powołania jaki mu ofiarował Jezus. Pomimo zaparcia się, 

potrafił przyjść do Jezusa z ufnością, że On mu przebacza i na nowo przyjmuje 

go w poczet tych, których na początku swej działalności powołał. Wytrwanie w 

darze powołania wydaje się być najdoskonalszą formą wierności. 

 Powołanie polega na rozpoznaniu pewnej określonej, wysokiej w 

hierarchii wartości pozytywnej i zachwyceniu się nią oraz na chęci i gotowości 

takiego kierowania własnym życiem, aby tę wysoką wartość móc jak najpełniej 

urzeczywistnić. Przykładem może być wierność powołaniu lekarskiemu oraz 

                                                 
185 T. Królak, Benedykt, Rok pierwszy, „Tygodnik Powszechny”, nr 17, 23.04.2006, s. 14. 
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powołaniu do kapłaństwa. Aby uchwycić istotę powołania, warto sobie 

uświadomić, że chociaż współcześnie pojęcie to najczęściej kojarzy się ze sferą 

religijną, to przecież nie ogranicza się ono do mej. Przeciwnie, powołanie 

religijne do służby Bogu i bliźniemu jest jedynie szczególnym przypadkiem 

powołania jako takiego. O powołaniu można bowiem mówić w odniesieniu do 

każdego niemal zawodu. W szczególności wskazuje się na powołanie 

nauczycielskie, naukowe czy lekarskie.186 

Do istoty powołania w zawodach medycznych należy zaliczyć zachwyt 

nad wartością życia ludzkiego i pragnienie poświęcenia swojego życia służbie 

ludziom, polegającej na ratowaniu ich życia i przywracaniu im zdrowia oraz na 

przynoszeniu im ulgi w cierpieniu. Ze względu na wskroś „ewangeliczną” treść, 

jaka się w nim zawiera, skłonni jesteśmy myśleć tutaj bardziej o powołaniu, nie 

tylko o zawodzie. 

W analogiczny sposób wypowiada się na temat powołania Karol Wojtyła. 

Pisze on: „słowo «powołanie» wskazuje na to, że istnieje właściwy każdej osobie 

kierunek jej rozwoju przez zaangażowanie się całym życiem w służbie pewnych 

wartości. Kierunek ten każda osoba powinna trafnie odczytać przez zrozumienie 

z jednej strony tego, co w sobie nosi i co mogłaby z siebie innym dać, a z drugiej 

zaś - czego się od niej oczekuje”187. 

 Rzeczą oczywistą jest to, że nawet i w powołaniu może dojść do pewnego 

błędu, wypaczenia rozumienia czy bojaźń – tak jak miała ona miejsce w życiu 

św. Piotra Apostoła. Wtedy mówi się, że osoba błądzi w swoim życiu, że nie ma 

jasno wyznaczonego celu lub po prostu, że „rozminęła się z powołaniem”. Do 

istoty powołania należy bowiem również pełne i bezgraniczne oddanie się 

służbie określonym wartościom oraz miłość do drugiego człowieka lub do Boga. 

Jeżeli warunki te nie zostają spełnione, można co najwyżej mówić o lepszym lub 

gorszym wypełnianiu obowiązków zawodowych, lecz nie o powołaniu. 

Współczesność bowiem z dnia na dzień niesie nowe zadania, problemy, także na 

gruncie nauk medycznych. Od odpowiedniej postawy tego, kto został powołany 

                                                 
186 M. Olejniczak, Wierność wartościom. Refleksje o powołaniu do zawodów medycznych, „Ethos” nr 65-
66 (2000), s. 225. 
187 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s.229. 
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do służby życiu zależy kształt naszej cywilizacji. Jak pisze Olejniczak - „Na 

obecnym etapie rozwoju cywilizacji, która nierzadko okazuje się cywilizacją 

śmierci, warto zadać sobie pytanie, co jest właściwym powołaniem osób 

zatrudnionych w zawodach medycznych. Otóż nic ulega wątpliwości, że zawód 

lekarza są służbą życiu i zdrowiu drugiego człowieka; można powiedzieć, że są 

to „zawody samarytańskie” w ewangelicznym tego słowa znaczeniu. Pracownicy 

służby zdrowia – już sam termin „służba zdrowia” dobrze oddaje samarytański 

charakter tych zawodów –  spotykają się bowiem z człowiekiem potrzebującym i 

szukającym pomocy, cierpiącym, niejednokrotnie całkowicie bezbronnym w 

swoim cierpieniu i patrzącym z nadzieją na osobę, która ma przynieść pomoc. 

Muszą więc oni, jeżeli chcą dobrze wykonywać swój zawód - co czasem oznacza 

również spełnienie powołania - kochać drugiego człowieka. Miłość do drugiego 

człowieka jest podstawowym warunkiem dobrego wypełniania obowiązków w 

zawodach medycznych, a tym bardziej jest ona warunkiem powołania w ścisłym 

tego słowa znaczeniu.”188 

Jednak istnieje także pewien „mrok judaszowej zdrady” w zawodzie 

lekarza. Obserwuje się bowiem fakt, że część lekarzy przestała służyć życiu i 

zdrowiu swoich pacjentów, lecz motywowana innymi wartościami przystała na 

dokonywanie aborcji, eutanazji. „Powołaniem lekarza jest przeciwstawianie się 

śmierci, obrona życia - do końca, wykorzystując możliwości współczesnej 

medycyny, z intensywną terapią i reanimacją włącznie”189. Jeżeli jest tak, jak 

twierdzi Kowalczyk, to wartością, która szczególnie porusza młodego człowieka 

odczuwającego powołanie do zawodu związanego z medycyną i wybierającego 

medyczny kierunek studiów, powinna być wierność wartości życia ludzkiego.190 

Innym odbiciem wierności Piotra w życiu człowieka, jest wierność 

powołaniu kapłańskiemu. Mimo, że nie dotyczy ono w ścisłym sensie każdego 

człowieka. Powołanie kapłańskie prowadzi prosto do sakramentu święceń, który 

                                                 
188 M. Olejniczak, Wierność wartościom. Refleksje o powołaniu do zawodów medycznych, „Ethos” nr 65-
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„wyciska niezatarty charakter duchowy”191 oraz „upodabnia do Chrystusa dzięki 

specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego 

Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel 

Chrystusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i 

króla”192. Powyższe implikuje koniczność postawy wierności tej drodze. Jak 

pisze Bartnik: „Kapłaństwo jest udziałem w budowie istotnie pozytywnej relacji 

między osobami Bożymi a ludzkimi oraz ludzkimi między sobą. Zerwanie tej 

więzi jest największym złem i nieszczęściem, a jej nawiązanie – przez Chrystusa 

Boga-Człowieka – jest wartością najwyższą i celem ostatecznym.”193 Zatem 

kapłan, który okazuje się niewiernym powołaniu w sposób istotny narusza 

zamysł i wolę Boga, który obdarzył go łaską bycia swoim sługą. Kościół naucza, 

że niegodność kapłana nie umniejsza zbawczego charakteru sakramentów, 

zbawia bowiem sam Chrystus.194 

 

3. Kościół łagodzi napięcie między wiernością a zdradą 

 

 W dziejach Kościoła nie tylko Judasz był zdrajcą – po drodze podobnych 

wyborów jak on szły całe zastępy ludzi. Powstaje więc pytania o misję Kościoła 

wobec nich, o możliwość ich przynależenia do Mistycznego Ciała Chrystusa 

pomimo ich win. W wielu przypadkach skomplikowane okoliczności życia 

zdrajców wiary i Kościoła implikowały takie czy inne zachowania. Oczywiście 

trudno usprawiedliwiać przez to ich wolne wybory, niemniej jednocześnie trudno 

byłoby definitywnie wypowiadać się o tym czy są oni wciąż mili Bogu. 

 Współcześnie postać Judasza Iskarioty, niegdyś mocno eksploatowana w 

wymiarze społecznym, straciła na znaczeniu. Z rzadka przywołuje się obraz 

apostoła-zdrajcy, aby napiętnować przekraczających zasady moralne czy 

wytyczoną granicę zachowań społecznych, nie wspominając o innowiercach. 

Przyczyny, które wpłynęły na ową sporadyczność, są złożone. Najistotniejsze 
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193 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka Katolicka, t. 2, Lublin 2003, s. 773. 
194 Por. DH 1154, 1612. 
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jest to, że doprowadziły do zaprzestania utylitarnego podchodzenia do tragedii 

apostoła, przypisując mu wydanie jakże licznego i różnorodnego, a występnego 

potomstwa. Bardziej akcentuje się dramat Iskarioty jako ostrzeżenie i temat do 

rozważań o relacjach między człowiekiem a Bogiem oraz o stosunkach 

międzyludzkich.195 

 Kościół, który składa się z grzesznych ludzi nigdy nie był „krystalicznie 

czysty” i bez skazy moralnej. Sam fakt pojawienia się u jego zarania zdrajcy 

Judasza potwierdza tę tezę. Nie skupiając się na szczegółowej analizie 

historycznej wszelkich odstępstw członków Kościoła od wierności słowom 

Ewangelii dla przykładu można ukazać najbardziej jaskrawe przypadki nadużyć 

władzy danej ludziom Kościoła. Jednym z nich był podbój rdzennych 

mieszkańców Ameryki Północnej i Południowej przez Krzysztofa Kolumba i 

późniejszych na wskroś katolickich żeglarzy.  

Analogicznie jak w przypadku zdrady Judasza zdradzili oni ewangeliczne 

przesłanie miłości bliźniego przez rządzę pieniędzy. Mimo, że początkowe 

motywacje były na wskroś szlachetne. Jednak tak jak w gronie Dwunastu tak i 

tutaj pojawiły się osoby, które pierwotne dobre zamiary zmieniły według swoich 

potrzeb. Te jednak dobre postawy nie przeszły powszechnie do historii, ustępując 

miejsca złym, które sprowadziły cały front krytyki na ówczesny i obecny 

Kościół. Jak pisze V. Messori – „odkrycie nieprzebranych bogactw złota było 

marzeniem Krzysztofa Kolumba i jego patronów, Ferdynanda i Izabeli, 

„katolickich królów”. Para ta, mimo swoich ludzkich słabości prawdziwie 

wierzyła w Jezusa, który będąc bogatym, stał się ubogim, aby swoim ubóstwem 

wszystkich ubogacić. Kolumb, w swoim mistycyzmie (o którym mówiono 

jedynie w czasie jego procesu beatyfikacyjnego), nigdy nie szukał motywów 

ekonomicznych, lecz religijnych: chciał przede wszystkim nieść Ewangelię 

innym narodom, ale także znaleźć w Indiach Zachodnich złoto, które pomogłoby 

sfinansować nową, wielką wyprawę, pozwalającą Hiszpanom na przekroczenie 

Cieśniny Gibraltar, opanowanie muzułmańskiej Afryki i podążenie stamtąd do 

Jerozolimy, aby odbić święty Grób, stracony przed trzystu laty. O wyprawie tej 

                                                 
195 R. Szczurowski, Postać Judasza społecznie użyteczna, „Przegląd powszechny” 2 (2005), s. 275. 
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przypominał królom nawet w swoim testamencie. I jeśli nie została ona 

zrealizowana, to z powodu Protestanckiej reformacji, która na stałe podzieliła 

wspólnotę chrześcijańską. Zamierzenie to, na ogół nieznane, wysuwa motywy 

religijne przed ekonomicznymi i politycznymi (o których mówi świecka 

historia), w krytykowanej hiszpańskiej katolickiej ekspansji na Wschód.”196 

  Podobnie odmitologizowanie wymaga sprawa Inkwizycji. Jeśli nawet 

powszechnie twierdzi się, że była to największa niesprawiedliwość Kościoła, to 

można powiedzieć, że działa się ona w największej części bez wiedzy 

zwierzchników kościelnych, ale z inicjatywy władzy świeckiej – niestety 

katolickiej. Messori pisze: „W zasadzie każdy, kto zna prawdziwą historię, wie, 

że rzeczy miały się dokładnie odwrotnie. Inkwizycja nie interweniowała po to, 

aby podburzać lud, lecz przeciwnie, aby bronić przed jego nierozumną furią 

przypuszczalnych sprawców lub domniemane czarownice. W przypadku wrzenia 

w jakimś miejscu, inkwizytor udawał się tam wraz z członkami swego trybunału 

i często z oddziałem uzbrojonych strażników. Głównym zadaniem tych ostatnich 

było przywrócenie porządku i odesłanie do domów rządnej krwi gawiedzi. Z 

kolei przystępowano do samego procesu, rezerwując odpowiednią ilość czasu na 

przesłuchania. Ścisłość i wyważenie stosowanego prawa procesowego do dziś 

powinny służyć za przykład. W zdecydowanej większości przypadków, jak to 

potwierdzają badania historyczne, proces nie kończył się stosem, lecz 

uniewinnieniem lub napomnieniem, albo też nałożeniem jakiejś religijnej pokuty. 

Wystarczy zdać sobie sprawę, że polowanie na heretyków inicjowały i 

podtrzymywały władze świeckie, zaś rola Kościoła w tym względzie była co 

najmniej umiarkowana, jeśli nie sceptyczna.”197 

 Nawet jeśli prawda historyczna była inna, niż powszechnie przyjmuje 

społeczeństwo, to Kościół nie rezygnuje z przyznania się do winy – do tego, że 

wydawałoby się godni ludzie sprawowali swe urzędy w sposób niegodny. 

Jednym z papieży, który wypowiedział „mea culpa” w imieniu Kościoła był Jan 

Paweł II. Na niego spadł w większości przypadków obowiązek dydaktycznych 
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aplikacji zmian do tego czy innego rozdziału historii Kościoła. Stało się tak w 

przypadku wypraw krzyżowych. Oto jak Jan Paweł II mówi o nich w czasie 

niedzielnego wystąpienia, w lutym 1995 roku, przypominając postać św. 

Katarzyny ze Sieny: „Nie sposób oczywiście zaprzeczyć, że i ona postępowała 

jak dziecko swojej epoki, gdy powodowana słusznym skądinąd pragnieniem 

obrony świętych miejsc chrześcijaństwa głosiła - ulegając panującej wówczas 

mentalności - że zadanie to mogło usprawiedliwiać nawet użycie broni. Dziś 

powinniśmy być wdzięczni Duchowi Bożemu, dzięki któremu coraz wyraźniej 

uświadamiamy sobie, ze właściwym, a zarazem najbardziej zgodnym z 

Ewangelią sposobem rozwiązywania problemów, jakie mogą powstawać w 

relacjach między narodami, religiami i kulturami, jest cierpliwy, konsekwentny i 

lojalny dialog.”198  

Są to słowa wyważone, żadnej bezpośredniej oceny historii wypraw 

krzyżowych, która jest także historią chrześcijaństwa, lecz stanowią wyraźne 

odwrócenie perspektywy w imię Ewangelii. Odwrócenie to jest jeszcze bardziej 

widoczne, jeśli weźmie się pod uwagę ż to właśnie papieże ogłaszali wyprawy 

krzyżowe, usiłując przez wieki nakłonić do nich chrześcijańskich władców. 

Również w odniesieniu do Indian Jan Paweł II uczynił więcej, niż 

zapowiedział: ponad czterdzieści razy spotkał się z Indianami z obu Ameryk i 

rdzennymi mieszkańcami wszystkich kontynentów i pięć razy oficjalnie uznał 

niesprawiedliwości, jakie chrześcijanie popełnili wobec nich. „Dnia 13 

października 1992 roku, w pięćsetlecie odkrycia Ameryki powiedział, że 

chrześcijanie „nie umieli dostrzec w ludności pierwotnej braci”: Po powrocie do 

Rzymu określił swoją pielgrzymkę jako „przebłaganie”.199 

Inne wypowiedzi Papieża Jana Pawła II są mniej uroczyste w słowach, 

jednak z większą dokładnością wskazują na odpowiedzialność chrześcijan i 

Kościoła. „Jeden wypowiedziany w 1984 roku w Kanadzie, dotyczył „błędów” i 

„krzywd”, których sprawcami byli misjonarze. W drugim, z roku 1986, 

skierowanym do australijskich aborygenów, Jan Paweł II uznaje opóźnienie, z 

                                                 
198 L. Accattoli, Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II, tłum. A. 
Dudzińska-Facca, Kraków 1999, s. 89. 
199 Tamże, s. 149. 
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którym nawet „chrześcijanie dobrej woli” w naszych czasach zdali sobie sprawę 

z udręki, jakiej poddali ich kiedyś i jakiej wciąż ich poddają. W ostatnim, z roku 

1987, wygłoszonym w czasie spotkania z Indianami ze Stanów Zjednoczonych, 

Papież przyznaje, że wśród tych, którzy byli sprawcami „ucisku kulturowego” i 

dokonali „zniszczenia” ich życia, byli także ludzie Kościoła. Zaś w orędziu do 

Indian w Santo Domingo, 13 października 1992, powiedział: „Trzeba uznać całą 

prawdę o niesprawiedliwościach popełnionych przez ludzi niezdolnych do 

miłości, którzy nie umieli dostrzec w ludności pierwotnej braci i synów tego 

samego Ojca.”200 

Jan Paweł II trzykrotnie wypowiadał się na temat „błędów” inkwizycji 

(pierwszy raz w czasie swojej pierwszej podróży do Hiszpanii w 1982 r.) w tym 

raz potępił stosowane przez nią metody nacechowane nietolerancją, a nawet 

przemocą. „To prawda, że - aby prawidłowo ocenić przeszłość - trzeba wziąć 

pod uwagę kontekst kulturowy danej epoki. Jednakże te okoliczności łagodzące 

me zwalniają Kościoła od obowiązków wyrażenia głębokiego ubolewania z 

powodu słabości licznych swoich synów, którzy zniekształcili jego oblicze i nie 

pozwolili mu być doskonałym odzwierciedleniem wizerunku jego 

ukrzyżowanego Pana, niezrównanego świadka cierpliwej miłości i pokornej 

łagodności.”201 

 Łagodzenie napięcia w Kościele między zdradą a wiernością napotyka na 

pewne trudności wynikające niekiedy z wyjątkowej sytuacji geopolitycznej. W 

obecnym czasie aktualne stały się kwestie zdrad Ojczyzny, Kościoła przez ludzi 

związanych ideologicznie z aparatem komunistycznym. Jedną bowiem 

najbardziej wrogich Kościołowi doktryn był komunizm. Sprawił on, że wiele 

członków Kościoła zdradziło swą wiarę i samych siebie. Piewcy socjalizmu nie 

unikali w zdobywaniu coraz większego grona zwolenników przywoływania 

wypróbowanych i skutecznych symboli – w tym także postaci Judasza. „Jego 

osoba stała się trwałym elementem języka polskich socjalistów we wszystkich 

trzech zaborach. Z postawą apostoła-zdrajcy zwolennicy doktryny 
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materialistycznej utożsamiali właścicieli fabryk, majstrów, urzędników, 

członków partii ludowych, niektórych duchownych oraz agentów policji. W 1918 

r.  – jak pisze R. Szczurowski - Wydawnictwo Komisariatu Litewskiego przy 

Komisariacie Ludowym do Spraw Narodowościowych opublikowało broszurę 

pt. „Worek Judaszów. Prowokatorzy Litwy i Białej Rusi”. Zamieszczono w niej, 

ujawniając przejęte archiwum policji, dane 220 tajnych współpracowników z 

terenu Litwy i Białorusi. Wykaz zawierał imię i nazwisko agenta, miejsce i 

rodzaj współpracy oraz wysokość pobieranego wynagrodzenia”202 – zatem był to 

wykaz sprzedawczyków. Miano Judasza doskonale się do tego nadawało. Jak 

pisze Szczurowski: „Dla socjalistów Judasz stał się nie tylko symbolem zdrady, 

ale i braku politycznej mądrości. W starciu z hierarchią Kościoła katolickiego 

socjaliści z trzech zaborów nie stronili od przywoływania osoby apostoła-

zdrajcy. Judaszem określano konkretnych księży, czasem biskupów. Za co 

otrzymywali to miano, doskonale obrazowała inna broszura pt. „Worek 

Judaszów czyli rzecz o klerykalizmie”. Jej autor przekonywał, że zwolennicy 

doktryny materialistycznej nie walczyli z religią, ponieważ była prywatną sprawą 

każdego człowieka. Walczyli natomiast z Kościołem, który uświęcał wyzysk, 

tyranię, wspierał bogatych. Autor broszury poparł swój wywód tekstami 

biblijnymi, mającymi świadczyć o komunizmie Chrystusa i Jego pierwszych 

wyznawców.”203  

Z tej argumentacji wynikało, że Apostołowie, a następnie księża zdradzili 

ideały Jezusa, zaś troska księży o chłopów i robotników była jedynie grą 

pozorów. Przyrównywanie tych ostatnich do Judasza miało wywołać niechęć do 

stanu duchownego, a także przestrzec niektórych księży przed niegodnym 

postępowaniem, tzn. walką z socjalistami. Ponieważ Judasz, utożsamiany z 

klerykalizmem i kapitałem, przegrał z Chrystusem, symbolem sprawiedliwości 

społecznej, idei socjalistycznych, także potomstwo Iskarioty poniesie porażkę w 

starciu z Nazarejczykiem. Ostateczne zwycięstwo należeć będzie do Chrystusa, 

tj. socjalizmu.  
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„Publicyści katoliccy nie mieli wątpliwości, że krzewiciele bezbożnych 

idei pragnęli tego typu propagandą zawładnąć duszami ludu oddanego 

Kościołowi. A przecież socjaliści zdradzili wspólnotę założoną przez Chrystusa - 

będąc ochrzczeni wstąpili do partii i innych do zdrady prowadzili. Wszyscy 

przecież dobrze widzimy - przekonywano w prasie katolickiej - że dzisiejsi 

socjaliści, jakby prawdziwi słudzy szatana, sieją kąkol waśni, niezgody, 

nienawiści i zemsty pomiędzy pojedyncze klasy społeczeństwa.”204  

Jednak w rozumieniu krzewicieli nowego ładu sakralizacja idei 

robotniczej oraz używanie w tym celu m.in. symboli Chrystusa i Judasza było nie 

tylko retorycznym zabiegiem o nieczytelnej konotacji religijnej. Twierdzenia o 

zwycięstwie Chrystusa nad Judaszem, który w dydaktyce rewolucyjnej stał się 

synonimem klęski stały się ostrzeżeniem dla rządzących, władz policyjnych, 

Kościoła, narodowców, fabrykantów czy galicyjskiej szlachty przed 

przekraczaniem wytyczanej granicy.  

Próbą wyjścia z tej spirali wzajemnego obwiniania się o przyjęcie postawy 

Judasza były uwagi ks. Mariana Fulmana, późniejszego biskupa lubelskiego, 

skierowane do duchowieństwa. „Proponował duszpasterzom poznawanie 

doktryny socjalistycznej, uznając w niej dążenia szlachetne, a wskazując i 

potępiając środki i sposoby piekielne, którymi się socjalizm rewolucyjny 

posługuje. Lecz tego rodzaju głosów było zbyt mało z jednej i drugiej strony. 

Katolicy i socjaliści oddalali się od siebie coraz bardziej, ugruntowując symbol 

Judasza, niesprzyjający współdziałaniu przy zachowaniu odrębności. Z 

pewnością nie skorzystali na tym pokrzywdzeni i wyzyskiwani, pozostający 

przecież w centrum Chrystusowego nauczania.”205 

W zawiłe dzieje obecności w społeczności zdrady i jednocześnie 

wierności wpisuje się piękna postawa wielu kapłanów, jak Sługi Bożego Ks. 

Jerzego Popiełuszki. Był on człowiekiem na wskroś wiernym swemu 

kapłańskiemu powołaniu aż po gotowość oddania życia za wiarę w Boga. 

Pozostał również czytelnym znakiem wierności Ojczyźnie, znakiem sprzeciwu 
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wobec komunistycznej ideologii. Został on zdradzony przez swoich braci – 

Polaków. Tak o nim, w dniu pogrzebu, mówił ówczesny przeor Jasnej Góry, 

porównując jego śmierć do męczeństwa świętych: „Kierujemy nasze oczy i serca 

na postać bohaterskiego kapłana Jerzego – świadomi, że w dniu dzisiejszym 

zostaje ona ostatecznie wpisana w Księgę Dziejów Ojczystych, tak jak zostaje 

dziś dopisany nowy rozdział w historię naszego kraju. U progu nieomal 

Drugiego Tysiąclecia w tę historię wkracza kapłan – żertwa ofiarna, kapłan – 

ofiara, jak Go nazwał w swoim posłaniu Ks. Prymas, kapłan – męczennik, który 

krwią swoją zrosił ojczystą ziemię – tak jak Ten, którego przy ołtarzu na Skałce 

królewscy zarąbali pachołkowie (…), tak jak Ten, co krwią swą uświęcił 

początki pierwszego Tysiąclecia – Stanisław ze Szczepanowa, Biskup i 

Męczennik (…). Ks. Jerzy (…) za głoszoną przez siebie prawdę, za umiłowanie 

bez reszty Chrystusa i Kościoła, Ojczyzny i Narodu, dał życie – swoje młode 

życie (…).”206 

 

Współcześnie, mając na względzie powyższe sprawy zdrady wobec 

wierności, zadaje się pytanie odnośnie możliwości restytucji Judasza. O to czy 

wielkość jego czynu definitywnie go potępiła. Interesujące rozważania 

podejmuje W. Hryniewicz. Twierdzi on, że nie chodzi o przypisywanie 

Judaszowi intencji szlachetniejszych niż te, na które wskazują Ewangeliści oraz 

widzi potrzebę wniknięcia we wszystkie motywy postępowania Judasza. „Z 

pewnością miłosierdzie Boże objęłoby Judasza także wówczas, gdyby działał w 

złej intencji i z niskich pobudek, takich jak wspomniana w Ewangeliach 

chciwość i chęć zysku. Judasza nie trzeba usprawiedliwiać. Tylko Bóg zna 

naprawdę jego intencje. Na miłosierdzie Boga może liczyć każdy człowiek - 

także wtedy, gdy ciąży na nim czyn popełniony ze złej woli. Potrzeba tylko 

skruchy. Próba zrozumienia losu Judasza i jego intencji nie pomniejsza tej 

nadziei. Jest to nadzieja wszystkich grzeszników tej ziemi.”207 
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Ks. Hryniewicz przypomina, że umierający na krzyżu Chrystus prosił o 

przebaczenie dla wszystkich tych, co nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34) - to 

modlitwa za właściwych winowajców, odpowiedzialnych za Jego śmierć. Zatem 

– według niego - miłosierdzie i przebaczenie skierowane zostało do wszystkich, 

nie wyłączając Judasza, bezpośredniego sprawcy wydania w ręce wrogów. „Nie 

utracił on zdolności do żalu. Nie powstrzymany na swej drodze, a nawet posłany 

na nią, zrozumiał swą winę, i uznał ją: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną (Mt 

21,4). Jak pisze dalej Hryniewicz – w tym momencie urywa się jego więź z 

szatanem. Zawiodły jego oczekiwania, gdy zobaczył, że skazano na śmierć 

umiłowanego Mistrza. Pożałowawszy (Mt 27,3) swego czynu, gotów był umrzeć 

razem z Nim: poszedł i powiesił się (Mt 27,5).208 „Tylko wzrokiem nadziei 

można sięgnąć na drugą stronę tajemnicy niedostępnej dla ludzkich oczu. Jest to 

tajemnica miłości przebaczającej i triumfującej. Chrystus nie wezwał Judasza na 

apostoła po to, aby był na wieki synem zatracenia. Ten, który do skruszonego 

łotra wypowiedział na krzyżu zdumiewające słowa: dziś ze Mną będziesz w raju 

(Łk 23.43), spotkał się ponownie ze skruszonym Judaszem po drugiej stronie 

grobu.”209 

Słusznie uważał Bułgakow, że o tajemnicy Judasza można mówić jedynie 

siłą wielkiej i wspaniałej sztuki, która potrafiłaby sięgnąć w tajniki i głębie 

ludzkiego ducha. Może zresztą nie tylko sztuki. Sam Teolog prawosławny 

przyznaje, że „jeszcze nie został posłany na świat twórca, któremu dano by 

wyrazić tajemnicę Ewangelii o Judaszu”.210 

Czy taki twórca kiedykolwiek się pojawi? Jest coś w tajemnicy Apostoła z 

Kariotu, co stoi temu na przeszkodzie. To jakaś przedziwna moc, która wciąga 

czytelnika w wir opisywanych scen, sprawiając, że nie potrafimy w żaden sposób 

się do nich zdystansować. Czujemy się bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń. 

Być może doświadczamy, że mroczna sprawa apostoła z Kariotu jest naszą 

osobistą sprawą. Nie tylko dlatego, że w końcu chodzi tu o życie, cierpienie i 

śmierć naszego Zbawiciela, którego staramy się miłować. Dzieło Judasza jest 

                                                 
208 Tamże, s. 111. 
209 Tamże. 
210 Tamże, s. 112. 
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naszą sprawą przede wszystkim dlatego, że do żywego dotyka naszego wnętrza, 

odkrywając w nim jakąś przepastnie mroczną przestrzeń pytań, która nas 

przeraża, ale zarazem fascynuje.211 

Dzieło Judasza – innymi słowy – odsłania w nas możliwość naszej 

własnej zdrady, wywołuje z uśpienia wszystkie te chwile, w których na różne 

sposoby dopuszczaliśmy się i dopuszczamy naszych osobistych zdrad Jezusa. 

Pytanie o sprawę Judasza staje się zatem pytaniem o naszą sprawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 J. Majewski, Ja, Judasz, „Tygodnik Powszechny”, nr 7, 12.02.2006, s. 11. 
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Zakończenie 

 

 

Wiara rodzi się ze słuchania (por. Rz 10, 17). Zatem czy można z całą 

pewnością po analizie problemu zaparcia się wiary w Boga stwierdzić, że samo 

słuchanie, obcowanie ze słowem, rodzić może wiarę? Wydaje się, że każdy 

człowiek mimo, że jest wystawiony na działanie Bożego Słowa, musi liczyć się z 

możliwością własnego zatracenia. Korzeniem tego jest samo stwierdzenie w 

swym umyśle rzekomej prawdziwości faktu, który jest niezgodny z 

rzeczywistością. Zatem nawet obcowanie z Bogiem Żywym i Prawdziwym, 

objawiającym się pod postacią Chrystusa, nie gwarantuje stuprocentowej 

pewności, że wiara wzniesie się na wyżyny. Zbytnia pewność tego może 

spowodować, że doświadcza się swoistego dramatu, który u swych fundamentów 

ma zaparcie się tego, co niegdyś wydawało się najistotniejsze. Ten dramat, tak 

jak dramat Judasza, nie jest oderwany od indywidualnej historii człowieka. Swe 

korzenie ma w odrzuceniu Bożej miłości, dla własnych partykularnych celów, 

pomimo jasnego widoku dobra wspólnego. 

 Próba uchwycenia jakie są najistotniejsze powody owego zaparcia się 

Osobowej Miłości nie przyniesie pożądanych skutków, bowiem każda historia 

zdrady niesie za sobą tragiczne bogactwo misterium nieprawości. Owe misterium 

wydaje się, że raz rozpoczęte nie może się przerwać, że zatacza coraz szersze 

kręgi wciągając w nie inne jednostki ludzkie. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy 

może Miłość Boga do swego ludu-Kościoła jest większa od tajemnicy zdrady? 

 Autor niniejszej pracy jest świadomy tego, że na te i inne pytania 

niekoniecznie została zawarta pełna i satysfakcjonująca każdego czytelnika 

odpowiedz. I właśnie nie to było zamiarem napisania tej pracy – by 
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odpowiedzieć na wszelkie pytania odnośnie problemu wierności i zdrady Boga. 

Wydaje się, że kompletnej odpowiedzi na te pytania nie ma i zapewne nikt jej nie 

zdoła ostatecznie sformułować. Wierność i niewierność jest na stałe wpisana w 

człowieku tuż po fakcie upadku aniołów, które przemieniły się wolną decyzja w 

Złego oraz kuszenia i grzechu pierwszych rodziców. Natomiast zdrada jest oparta 

na braku wiary. 

 W pracy zostały przedstawione dwie postawy i ich konsekwencje: 

zaparcie się – ale ostateczne wygranie; zdrada – i ostateczne przegranie. Innego 

rozróżnienia trudno szukać. Jasnym faktem jest to, że mimo, że Piotr zaparł się 

Jezusa, zaparł się wierności Jemu, bycia przy Nim aż do końca Jego misji na 

ziemi, to jednak Piotr potrafił swój czyn przezwyciężyć, jakby paradoksalnie 

wobec „wyrwy” na drodze swego życia, potrafił ją „przeskoczyć” – wygrywając 

bój o swoją duszę. Analogicznie do jego postawy w pracy ukazano inne 

przykłady powrotu na ścieżkę wierności pomimo zaparcia się – Boga, Ojczyzny, 

ideałom, które obrano za ważne. Pewnej odpowiedzi jak powinien zachować się 

człowiek wobec sytuacji własnego upadku, niewierności daje sama postawa jaką 

ukazuje Jezus – nie pragnie On karać tych, którzy są mu niewierni, ale czeka na 

nawrócenie, na przemianę życia i nawrócenie. Przeciwnie do tej pierwszej, 

postawa zdrady prowadzi do ostatecznej klęski. Wydaje się, że granica między 

wiernością a zdradą rozgrywa się w napięciu między wiarą a niewiarą. Postawa 

Piotra zasadza się w wierze w Jezusa Chrystusa, choć w decydującym momencie 

zabrakło mu męstwa. Natomiast postawa Judasza opiera się na braku wiary w 

Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. 

 Wydaje się, że to, o czym traktowała niniejsza praca, jest bliskie 

dzisiejszemu człowiekowi. Żyje on niekiedy w świecie paradoksów w którym 

obok ludzi świętych stawia się ludzi nikczemnych i grzesznych, próbując 

ponadto zamienić ich role i osobowości, co więcej – zatrzeć granice między 

wiernością i zdradą. W takim klimacie przyszło dziś Kościołowi istnieć. W 

klimacie, gdzie fani Judasza coraz mocniej dochodzą do głosu, podczas gdy 

ludzie bliscy w postępowaniu Piotrowi mozolnie trudzą się, nie ustając w 

modlitwach, by ci pierwsi doznali nawrócenia. 
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 Temat zaparcia się wiary w Boga, jakie miało miejsce u zarania Kościoła, 

nie jest zamknięty. Wymaga dalszych analiz, które mogą wskazać konkretne 

rozwiązania i wskazania dla Kościoła kolejnego tysiąclecia – jak odpowiedzieć 

na ludzkie problemy związane z wiarą w Boga, który mając konkretny plan 

wobec każdego człowieka pozostawia mu wciąż wolność, by decydować o swej 

wierze i przynależności albo do Królestwa Bożego albo do królestwa szatana. 

 Jaka zatem płynie postawa dla prakseologii Kościoła? Jaką drogę wskazać 

współczesnemu człowiekowi, zapatrzonemu może w nieco uproszczony obraz 

Judasza-zdrajcy, by nie zwątpił? Potrzeba jest nagląca, bowiem wydaje się, iż 

różne siły wrogie Kościołowi usiłują spłycić granicę między wiernością a zdradą, 

wiarą w Boga a ateizmem. Pochylając się nad stronami biblijnych tekstów o 

zdradzie Iskarioty, wierności Piotra czy współczesnymi opracowaniami na te 

pytania można znaleźć kilka odpowiedzi. Wpierw sprawa najbardziej prosta, ale i 

nie cierpiąca zwłoki – pogłębić wiarę w Boga, wiarę poszukującą odpowiedzi, 

nie zaś ślepą, tylko słuchającą. Współczesny człowiek już nie jest tym, który 

wobec bogactwa źródeł, dostępu do nowoczesnych mediów jest tylko nastawiony 

na odbiór. On słucha – czasem niestety złych i degradujących jego wiarę źródeł i 

osób. Zatem w kontekście pracy jak i malejącej wiary i gorliwości ludzi można 

wołać o odnowienie apologetyki katolickiej, by podobnie jak za czasów św. 

Ireneusza mogła dawać ludziom odpowiedzi na najbardziej aktualne i palące 

problemy. 

 Wiara w Boga ma kształtować życie, sprawiać, że człowiek przeżywa je 

lepiej i pełniej. Temu też może służyć medytacja nad ludzkimi upadkami 

zapisanymi na kartach Pisma Świętego. Przez ich pryzmat człowiek może 

odnaleźć niekiedy swoje oblicze – osoby targanej wątpliwościami, upadającej, a 

także powstającej, by zyskać przebaczenie i nową godność. 


