KOMENTARZ DO EWANGELII MARKA

Bogusław Nowak svd

1



WSTĘP

Wielu ludzi jest przekonanych, że Ewangelia Marka jest
przypadkowym zlepkiem różnych opisów czynów i słów Jezusa. Jednak
w rzeczywistości, Ewangelia ta jest bardzo starannie przemyślanym i
skonstruowanym opowiadaniem. Ponieważ w czasie, kiedy Ewangelia
Marka została napisana, jedynie 5% ludności potrafiło czytać, ludzie
zwykle gromadzili się i słuchali opowiadań. Dlatego też Ewangelia
została napisana tak, aby mogła być opowiadana. Jest odpowiednio
krótka i posługuje się różnorodnymi technikami, które ułatwiały
ówczesnym słuchaczom pojęcie sensu opowiadania.
Autor tej Ewangelii, tradycyjnie nazywany Markiem, nie pisze o
Jezusie z przeszłości, ale o Jezusie, który żyje i działa we wspólnocie.
Oczywiście jest to ten sam Jezus, który narodził się w Betlejem, został
przybity do krzyża i zmartwychwstał.
Jak każda z czterech Ewangelii, także Ewangelia Marka, nie jest
kierowana do abstrakcyjnego człowieka, ale do konkretnych członków
wspólnoty, do której należał Marek. Z treści Ewangelii możemy
wywnioskować, że członkowie wspólnoty Marka najprawdopodobniej
doświadczali jakichś dużych trudności, takich jak dyskryminacja lub
prześladowanie. Członkowie tej wspólnoty stali się uczniami Jezusa,
ponieważ uwierzyli Jego obietnicom uczynienia ich życia bardziej
bogatym, czyli posiadającym głębszy sens i obfitującym w radość i pokój.
Dlatego też cierpienia, jakie powodowało prześladowanie, były
przyczyną odczuwania zawodu, a może nawet poczucia bycia
oszukanymi przez Jezusa. Marek stara się „wznieść ich serca” i dodać
odwagi, pokazać, że ich doświadczenia nie są jakimś przypadkiem, czy
też nieporozumieniem, ale że są one częścią większej całości. Pomimo
tego, że doświadczenia te wyglądają na bezsensowne, posiadają głęboki
sens. Nie tylko nie są one w stanie zniweczyć obietnic Jezusa, ale
przyczyniają się do ich jeszcze wspanialszej realizacji.
Marek zaprasza słuchaczy do uwierzenia w Ewangelię – Dobrą
Nowinę o nadejściu Królestwa Bożego, oraz do życia zgodnego z
wartościami cechującymi Królestwo Boga.
Ewangelia Marka została zapisana, nie tyle po to, aby zapoznać
czytelnika, czy właściwie słuchacza z pewnymi historycznymi
wydarzeniami, czy też jedynie po to, aby przekazać mu jakąś naukę, ale
po to, aby poznał on samego Jezusa Chrystusa, a w konsekwencji tego
spotkania, aby jego życie zostało przemienione. W tym sensie
Ewangelia jest środkiem realizacji Królestwa Bożego. Ukazuje także
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niewidoczne królowanie Boga (sposób Jego działania). Można nawet
powiedzieć, że jest sakramentem Królestwa Bożego. Niemal każda
historia w Ewangelii Marka jest jakby mini Ewangelią, jest
sakramentem sakramentu. Autor stara się także zburzyć obecny sposób
widzenia świata, obecny sposób myślenia i jednocześnie ukazuje inny,
nowy sposób widzenia i myślenia. W ten sposób chce on sprowokować
słuchacza do zmiany życia, do zmiany postępowania.
Aby, zgodne z intencją autora, czytanie Ewangelii było owocne,
Ewangelię należy czytać nie w celu poznania historycznego zdarzenia,
czy też jedynie w celu poznanie jakiejś nauki, ale w celu spotkania i
poznania osoby, jaką jest Jezus Chrystus. Jezus nie przyszedł po to, aby
jedynie dać nam jakąś naukę, ale przede wszystkim po to, by dać nam
Siebie Samego. Bez Jezusa Jego nauka nie miałaby ani większej
wartości, ani głębszego znaczenia dla naszego życia. Gdy będziemy
szukali tylko nauki, gdy będziemy starali się odczytać tylko przekaz
Ewangelii, to po poznaniu tej nauki, czy też po odczytaniu tego
przekazu, odłożymy Ewangelię na bok i już nie będziemy Nią
zainteresowani.
Czytanie Ewangelii może przemienić nasze życie dopiero wtedy, gdy
stanie się doświadczeniem, to znaczy, gdy sami przeżyjemy opisane tam
wydarzenia, gdy osobiście spotkamy Jezusa i doświadczymy Jego mocy,
gdy zostaniemy pociągnięci Jego osobowością i przyjmiemy Jego
zaproszenie do przyjęcia królowania Boga oraz wzięcia udziału w
realizacji misji rozszerzania Jego Królestwa. Innymi słowami,
Ewangelia przemieni nasze życie, gdy zaczniemy dostrzegać we
własnym życiu, ukazywane przez Ewangelię działanie Boga. Dopiero
wtedy będziemy w stanie wkomponować Ją w historię naszego
osobistego życia i dostrzec sens doświadczanych wydarzeń, a co więcej,
sens własnego życia.
 WSKAZÓWKI DO CZYTANIA EWANGELII MARKA
1. Czytać jako (oparte na historycznych wydarzeniach) opowiadanie, a
nie historyczny zapis.
Ewangelia nie jest ani kroniką, ani podręcznikiem do historii,
który zapoznaje czytelników z przeszłymi wydarzeniami, czy też
historycznymi postaciami. Ewangelia jest Słowem Bożym, które
poprzez oparte na historycznych wydarzeniach opowiadanie,
ukazuje uniwersalną prawdę o działaniu Boga.
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Ewangelia jest raczej portretem Jezusa, niż Jego zdjęciem. W
przeciwieństwie do zdjęcia, które podobnie jak odbicie lustrzane,
bez żadnej selekcji i interpretacji przedstawia nam uchwytne przez
obiektyw liczne szczegóły postaci, portret pomija pewne mniej
istotne szczegóły, a jednocześnie podkreśla, a może nawet
przerysowuje pewne charakterystyczne cechy przedstawianej osoby.
Portrecista czyni tak nie w tym celu, aby zniekształcić
portretowaną osobę, czy też inaczej, nie w tym celu, aby oszukać
tego, kto będzie ten portret oglądał, ale w tym celu, aby mocniej
wyrazić i uczynić łatwiej dostrzegalnym ducha, charakter, czy też
psychikę tej osoby, czyli to wszystko, co jest nieuchwytne dla
obiektywu aparatu fotograficznego, a także niezauważalne dla
wielu ludzi.
Podobnie jak portret, opowiadanie upraszcza i porządkuje
rzeczywiste wydarzenia, podkreśla i uwypukla jedne sprawy, a
pomija lub traktuje powierzchownie, czy też schematycznie inne.
Opowiadanie może nawet czasami zmieniać kolejność wydarzeń,
lub wprowadzać fikcyjne postacie, a nawet może zmieniać słowa
rzeczywistych postaci. Pomimo tego, a właściwie dzięki temu,
wierniej i wyraźniej, łatwiej do zauważenia i zrozumienia
przekazuje wewnętrzną prawdę i sens prawdziwych wydarzeń. W
przypadku Ewangelii, poprzez formę opowiadania Ewangelista
wiernie przekazuje prawdę, którą Bóg nam objawił w tych
wydarzeniach.
Ponieważ Ewangelista Marek, do przekazania uniwersalnych
prawd posługuje się opowiadaniem, świat w Ewangelii Marka jest
bardzo uproszczony, wręcz schematyczny. Autor uczynił to w tym
celu, aby umożliwić czytelnikowi poznanie sposobu działania Boga
tak, aby następnie potrafił on dostrzec Jego działanie w swoim
własnym, znacznie bardziej skomplikowanym świecie.
2. Czytać Marka niezależnie od innych Ewangelii.
Czytając Ewangelię Marka powinniśmy wejść w jej świat, tak jak
wchodzimy w świat powieści, czy też filmu. Powinniśmy szukać
odpowiedzi na pojawiające się pytania, czy też wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości wewnątrz tej Ewangelii, a nie korzystać
z innych źródeł informacji.
Należy zawsze pamiętać, że umiejscowienie opisywanych
wydarzeń nie jest przypadkowe. Nie są także przypadkowe pozorne
braki lub niedopowiedzenia.
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Z innych Ewangelii, czy też ze Starego Testamentu lub
różnorodnych prac historycznych możemy, a nawet powinniśmy
czerpać wiedzę, która dla słuchaczy Marka była powszechnie
znana.
3. Unikać nakładania na Ewangelię współczesnej mentalności.
Czytając Ewangelię trzeba mieć świadomość, że została Ona
napisana 2000 lat temu dla człowieka pierwszego wieku naszej ery.
Poznanie sytuacji społeczno – ekonomiczno – religijnej tamtych
czasów jest bardzo ważne dla zrozumienia tekstu.
Dla przykładu. Izraelici byli przekonani, że ziemia jest płaska, a
nieboskłon, podobnie jak sufit, oparty jest na filarach. Do tego
nieboskłonu przyczepione są Słońce, Księżyc i gwiazdy. Bóg
mieszka powyżej nieboskłonu. Przestrzeń pomiędzy niebem i
ziemią przepełniona jest Bożymi posłańcami i innymi duchami.
Góry są bliżej nieba. Chmury przynoszą Boską obecność na dół. Złe
duchy zamieszkują głębiny morza i wody podziemne.
Pomimo zmiany mentalności, czy nawet sposobu postrzegania
konstrukcji świata, przekazywana przez Ewangelię prawda jest
uniwersalna, nie uległa zmianie i jest zawsze aktualna.
4. Unikać nakładania na Ewangelię własnych przekonań teologicznych.
Powinniśmy unikać czytania przez pryzmat współczesnych
teologii, współczesnego zrozumienia Jezusa (np. Trójca św. Dwie
natury Chrystusa), lub swoich własnych wyobrażeń o Jezusie
(łagodny, delikatny).
Jeżeli jakiejś doktryny lub wyobrażenia nie ma w Ewangelii
Marka, nie powinny być używane do interpretacji tej księgi.
5. Refleksja w czasie czytania.
 Wiedza poszczególnych postaci, oraz moja własna.
Jaką wiedzę posiadają poszczególne postacie? Jak ta wiedza
lub jej brak wpływa na zrozumienie, reakcje, czy też postawy
tych osób?
 Konflikty.
Kto, z kim? W jakim miejscu? Jaki skutek?
 Własne uczucia i reakcje.
Komu współczuję? Z kim się solidaryzuję? Na kogo jestem
zły? Kto mnie denerwuje? Jakie odczuwam pragnienia?
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 Własna pozycja w różnorodnych konfliktach.
Po której jestem stronie? Z czyim poglądem się zgadzam, a z
czyim nie zgadzam?
 Czy moje poglądy lub postawy są takie same jak poglądy lub
postawy Jezusa? W czym się różnię? Czy widzę potrzebę
dokonana jakichś zmian?
６．Respektowanie oryginalnego układu tekstu
Stosowane obecnie tytuły poszczególnych rozdziałów zostały
dodane przez Roberta Estienne w 4 wydaniu greckiego tekstu w
1551 roku. Niewątpliwie ułatwiają czytanie Ewangelii, jednak
czasami mogą narzucać interpretację tekstu, czy też tworzyć jakieś
powiązania.
Dla ułatwienia posługiwania się tekstem współczesne
tłumaczenia są podzielony na rozdziały oraz wersety. Jednak,
oryginalnie tekst był podzielony raczej na epizody. Powrócenie do
oryginalnego podziału ułatwia dostrzec pierwotną intencję autora,
w konsekwencji sens tekstu.
W niniejszym komentarzu prezentuję tłumaczenie, w którym, w
ramach możliwości, starałem się oddać atmosferę oraz słownictwo
tekstu pierwotnego. Oryginalne słownictwo Ewangelii Marka jest
powszechnie uważane za bardzo ubogie. Wielu tłumaczy, starając
się stworzyć piękny tekst literacki, bardzo często tłumaczy
powtarzające się słowo na słowa bliskoznaczne, lub dodaje słowa,
które uważa za brakujące. Niestety w wyniku tego zabiegu nie
można dostrzec powiązania, które najprawdopodobniej autor
tekstu chciał ukazać poprzez używanie tych samych słów.
W prezentowanym tekście starałem się tłumaczyć poszczególne
greckie słowo na jednolite słowo polskie. Czasami używałem nieco
innego słowa, ale wtedy słowo najbardziej odpowiadające słowu
greckiemu podałem w okrągłym nawiasie. Kiedy dodanie,
nieistniejącego w oryginale słowa wydawało się konieczne dla
zrozumienia tekstu, umieściłem je w kwadratowym nawiasie.
Do opracowania niniejszego komentarza Ewangelii Marka posłużyłem
się metodą czytania Ewangelii, która opisana został w książce „Mark
As Story: An Introduction to the Narrative of a Gospel” napisanej przez
następujących autorów: David Rhoads,Joanna Dewey, Donald Michie.
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EWANGELIA WEDŁUG MARKA
ROZDZIAŁ I
1. Narrator przedstawia Jezusa (Mk1,1)

Początek dobrej nowiny Jezusa Pomazańca, syna Bożego.


Początek.
Chodzi nie tylko o początek działalności Jezusa, ale o to jak
zaczyna się każda ewangelia, czyli doświadczenie mocy Boga. „Na
początku …” (Rdz1,1)



dobrej nowiny
Słowo „euangelion” ma długą historię, zarówno w świecie
religijnym, jak i politycznym. Było ono używane na przykład w
Rzymie w sensie „radosnych wieści” o dniu urodzin cesarza lub jego
wstąpienia na tron, albo też jakiegoś militarnego zwycięstwa.
Cesarze uważali siebie za bogów i panów świata. Wszystkie ich
czyny musiały być uznane za dobroczynne dla poddanych. Tak więc
ewangelia rzymska była ogłoszeniem wydarzenia, które było
uważane za dobre dla świata, które rzekomo miało ten świat
ulepszyć, choć w rzeczywistości rzadko kiedy była to prawda.



Jezusa Pomazańca

W Starym testamencie termin namaszczony (pomazaniec, w
języku greckim: christos) odnosił się do wybranych przez Boga
królów oraz kapłanów. Czasami stosowany był także wobec
posłanych przez Boga proroków.
Ewangelia Marka jest jednocześnie radosną nowiną Jezusa, jak i
radosną nowiną o Jezusie, czyli o Tym, który został posłany przez
Boga, i który rzeczywiście jest w stanie zbawić świat, to znaczy
przemienić jego rzeczywistość, uczynić dla ludzkości największe
dobro.




syna Boga

„Syn Boży” to określenie było stosowane do królów Izraela (Ps2,7;
89,27). Człowiek sprawiedliwy może być nazwany dzieckiem
Pańskim (Mdr2,13; 5,5), sam Izrael był nazywany synem Jahwe
(Wj4,22-23; Pwt1,31; Oz11,1).
W Ewangelii Marka narrator nie jest uczestnikiem wydarzeń, ale
jest osobą wszechwiedzącą i wszechobecną. Potrafi czytać myśli
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bohaterów. A także zna ich uczucia i zamiary. Nie jest ograniczony
ani czasem, ani przestrzenią. Na różne sposoby, na przykład
poprzez krótkie komentarze, pomaga czytelnikowi w zrozumieniu
opisywanych wydarzeń. Dzięki takiemu narratorowi, także
słuchacz ma poczucie niewidzialnej obecności i oglądania wydarzeń,
o których mowa w Ewangelii.
Od początku narrator informuje słuchacza (czytelnika), o kim
będzie mówił. Jest to informacja zastrzeżona tylko dla czytelników,
gdyż większość występujących w Ewangelii postaci nie posiada tej
informacji, inni natomiast dochodzą do tego poznania stopniowo.
Ta informacja wyraża także przekonanie narratora. Narrator nie
jest neutralny, ale zdecydowanie sympatyzuje z Jezusem. Nie
opowiada historii, która dla niego jest jedną z wielu, ale głosi
Ewangelię, tą jedyną "wieść", która według autora ma moc zbawić
człowieka.
Aby pełniej uświadomić sobie punkt widzenia narratora, można
wyobrazić sobie tą samą historię opowiedzianą z punktu widzenia
faryzeuszy, kapłanów lub władz rzymskich. („Początek historii
Jezusa uzurpatora, który uważał się za pomazańca i syna Boga.”)
Można ewentualnie spróbować czytać Ewangelię bez tej wiedzy,
którą dzieli się z nami narrator.
Narrator stara się doprowadzić czytelnika do pewnych odczuć, do
opowiedzenia się za jednymi postaciami i przeciwstawienia się
innym. Dobrze jest widzieć punkt widzenia narratora i uświadomić
sobie własne przekonania (Czy się z nim zgadzamy, czy też nie?
Jakie konsekwencje płyną z tej zgodny lub sprzeciwu?). Możliwy i
pożądany jest dialog lub nawet dyskusja z narratorem.
2. Jan Chrzciciel zapowiada nadejście Pomazańca (Mk1,2-8)

Jak jest napisane w Izajaszu proroku:
Oto posyłam mojego zwiastuna przed twoim obliczem,
który wygładzi drogę twą;
głos wołającego na pustkowiu:
Przygotujcie drogę pana;
proste czyńcie ścieżki jego;
był Jan, który chrzcił na pustkowiu i głosił chrzest przemiany
myślenia dla uwolnienia od grzechów. I wychodziła do niego cała
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, i ci, którzy
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otwarcie wyznawali swoje grzechy, byli zanurzani przez niego w rzece
Jordan. I Jan był odziany w sierść wielbłąda i skórzany pas wokół
swoich bioder, i jadał szarańczę i dziki miód. I głosił mówiąc: Idzie za
mną mocniejszy niż ja, ktoś, przed kim nie jestem godny schyliwszy
się rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Ja zanurzyłem was w wodzie,
on zaś zanurzy was w duchu świętym.


Marek przedstawia działalność Jana Chrzciciela, jako
wypełnienie
starotestamentowego
proroctwa.
Natomiast
działalność Jezusa, jako część (kontynuację) zbawczego działania
Boga w Izraelu.
Marek cytuje dwóch proroków (Malachiasza oraz Izajasza).

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną,
a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy
oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto
nadejdzie, mówi Pan Zastępów.” Ml3,1
„Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” Iz40,3

 Jan Chrzciciel działa na pustyni, która z jednej strony jest

miejscem olbrzymiego zagrożenia dla człowieka, a z drugiej
strony jest miejscem, gdzie naród Izrael doświadczył wielkich
dzieł Boga, gdzie zawarł z Nim przymierze i stał się Jego ludem.
Taka działalność Jana może być rozumiana, jako początek
nowych, wielkich dzieł Boga.
 Chrzest nawrócenia.
W czasach Jana chrzest był ceremonią oczyszczenia, sposobem
wyrażenia woli nawrócenia. Tłumaczone na „nawrócenie”,
greckie słowo „metanoia” oznacza zmianę myślenia, zmianę
ukierunkowania swojego życia. W Ewangelii, jest to zmiana
hierarchii wartości, a konkretnie, jest to odrzucenie myślenia
światowego i przyjęcie myślenia zgodnego z nauką Jezusa, która
wyraża wartości Królestwa Bożego, co konsekwentnie prowadzi
do przemiany sposobu życia.
 Opis ubioru Jana przypomina nam postać proroka Eliasza
(2Krl1,8). Izraelici wierzyli, że Eliasz przyjdzie przed dniem
Pana, że zniszczy stary świat. Natomiast Mesjasz – Pomazaniec
Boży, który przyjdzie po nim, ten świat odbuduje.
Później Jezus będzie mówił o Janie, jako o Eliaszu, który
przygotował dla Niego drogę. Jednak Jezus przedstawi inne
zrozumienie sensu tego przygotowania.
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 Możemy dostrzec wspólny element, który istnieje zarówno w
poprzednich, starotestamentowych dziełach Boga, jak również w
tych nowych. Elementem tym jest wyzwolenie, lub też inaczej
pascha, czyli przejście (ze stanu zniewolenia do stanu bycia
wolnym).
1. Egipt (przejście z niewoli do wolności)
2. Babilon (przejście z destrukcji narodu do powstania narodu)
3. Jezus (przejście ze śmierci do życia)
4. Dziś (przejście z niewoli grzechu, do wolności dzieci Bożych)
Pomimo tego, że Bóg wyzwala człowieka z przeróżnych
zniewoleń, wielu ludzi jest przekonanych, że Bóg karze człowieka
za grzech, którego konsekwencją jest utrata wolności. Tak myślący
ludzie pragną tego, aby Bóg nie widział ich, kiedy grzeszą, aby Bóg
nie znał ich grzechu. Jednak w rzeczywistości, jedynie dzięki temu,
że Bóg zna nasz grzech oraz nasze zniewolenie, możemy mieć
nadzieję na wyzwolenie. Gdyby Bóg nie znał naszego grzechu, nie
mielibyśmy żadnych szans na wyzwolenie z jego skutków i na
zawsze pozostalibyśmy niewolnikami grzechu oraz innych
niesprawiedliwości.
 Jezus jest większy od Jana, ponieważ chrzci w Duchu Świętym,
czyli zanurza człowieka w Życiu i Miłości samego Boga.
W Ewangelii Marka, Ducha Święty nie jest rozumiany
(przedstawiany), jako Druga Osoba Boska, ale jako moc Boga.
Jezus jest mocniejszy niż Jan, ponieważ objawia moc Bożą oraz
ją udziela.
3. Jezus przyjmuje chrzest i zostaje poddany kuszeniu (Mk1,9-13)

I stało się w tych dniach, że przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i
został zanurzony w Jordanie przez Jana. I natychmiast, wychodząc
(podchodząc w górę) z wody, zobaczył rozdarte niebiosa i ducha,
schodzącego na niego jak gołębica. I głos rozległ się z niebios: Ty
jesteś moim umiłowanym synem, w tobie znalazłem upodobanie.
I natychmiast duch wyrzucił go na pustkowie. I był na pustkowiu
czterdzieści dni, poddawany próbie przez Szatana, i był ze
zwierzętami, a zwiastunowie służyli mu.


Jezus przychodzi z małej, górskiej wioski Nazaret, która
znajdowała się w Galilei. Wioska ta miała złą reputację i nikt nie
10






spodziewał się, że Mesjasz przyjdzie z Galilei (J7,52). Nikt nie zna
Jezusa. Nie posiada On żadnego autorytetu, żadnej władzy.
Narrator opisuje moment namaszczenia Jezusa Duchem św.
Podobnie jak inni ludzie, Jezus przeszedł do Jana Chrzciciela w
tym celu, aby przyjąć chrzest nawrócenia. Jednak, kiedy wychodził
z wody „rozdarły się niebiosa” i Jezus został napełniony Duchem
Bożym, czyli w Ewangelii Marka, mocą Bożą. Bóg oznajmił
Jezusowi, że Jemu powierza szczególną misję.
Namaszczenie Jezusa jest spełnieniem proroctwa. Zostało
bezpośrednio przygotowane przez Jana Chrzciciela.
Jezus przyjmuje Ducha Bożego. (Nie mylić z błędem adopcjonizmu,
który twierdzi, że w tym momencie Jezus został adoptowany na
Syna Bożego. Był Nim od momentu poczęcia. Syn Boży, Słowo Boże
istniało od zawsze.)

„Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem
moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.” Ps2,7
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym
mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On
przyniesie narodom Prawo.” Iz42,1



Doświadczenie Boga.
Marek opisuje wydarzenie, jakie miało miejsce po przyjęciu przez
Jezusa chrztu nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, jako osobiste
doświadczenie Jezusa. Nikt inny tego nie zauważył. Narrator
opisuje to doświadczenie jedynie słuchaczom.
W momencie, kiedy Jezus wyszedł z wody (wstąpił na brzeg z
dołu do góry i w ten sposób przybliżył się do Boga) z góry zstąpił
Duch Św. Był to moment spełnienia obietnicy przekazanej przez
Jana Chrzciciela (Mk1,8).
Przychodząc do Jezusa Bóg przekracza granicę między niebem, a
ziemią, czyli granice, które na początku stworzenia nie istniały,
które sam człowiek utworzył poprzez swój grzech.
Później Jezus będzie przekraczał (kwestionował) różnorodne
granice, które zostały ustalone przez ludzi. Dla jednych to
przekraczanie będzie uzdrawiające, dla innych gorszące, a niekiedy
nawet obraźliwe. Dla wszystkich ludzi działalność Jezusa będzie
wielką prowokacją.
„Rozdarte niebiosa” będą przypomniane później przez rozdartą
zasłonę miejsca najświętszego (Mk15,38), na chwilę przed
uznaniem Jezusa za syna Bożego przez setnika.
11

To doświadczenie Boga, nie musiało być jednorazowym
przeżyciem, było raczej owocem dotychczasowego życia Jezusa.
Opisane przez Marka doświadczenie Jezusa możemy odczytywać,
jako podsumowanie trzydziestu lat życia, o których Autor nic nie
wspomina. W dotychczasowym życiu Jezusa najważniejsze było to,
że poznał Boga, jako swojego Ojca, a siebie samego, jako Syna
Bożego. Na tym poznaniu opierała się zasadnicza tożsamość
Jezusa i konsekwentnie sposób Jego życia. To było fundamentalne
doświadczenie Jezusa.


Doświadczenie szatana
Z doświadczenia wielu świętych wiemy, że każdy, kto doświadcza
Boga, równie intensywnie doświadcza osobowego zła, jakim jest
szatan.
Wyrażenie: „I natychmiast duch wyrzucił (rzucił, wygnał) go na
pustkowie”, ukazuje jak bardzo moc Boża „zawładnęła” Jezusem, jak
bardzo był jej posłuszny.
Pustynia jest miejscem niebezpiecznym, ale także jest miejscem,
gdzie Izraelici poznali Boga i zawarli z Nim przymierze, stając się
Jego ludem, czyli jest miejscem szczególnego działania Boga. Jezus
przebywa na pustyni przez symboliczne 40 dni, czyli przez dłuższy
okres czasu.
Marek poucza nas, że na pustyni Jezus zmagał się z szatanem,
jednak nie opisuje przedmiotu tej walki. Zamiast tego ukazuje nam
jej skutki. Z dalszego ciągu Ewangelii wiemy, że Jezus zwyciężył tę
walkę i dlatego miał władzę nad duchami nieczystymi. Niejako
„związał mocarza” i z tego powodu mógł swobodnie „plądrować jego
dom” (Mk3,27).
Scena ta jest zapowiedzią i jednocześnie streszczeniem męki
Jezusa. W Nim Duch Boży staje naprzeciw szatana i doświadcza całej
siły osobowego zła. W imieniu ludzkości Jezus opowiada się za
Bogiem i Duch odnosi w Nim zwycięstwo nad złem.
Bycie atakowanym przez zło, jak również inne cierpienia Jezusa,
szczególnie męka oraz śmierć na krzyżu, ukazują, że status Syna
Bożego nie uwalnia Go od cierpienia, ani nie zapewnia żadnych
innych ziemskich przywilejów.
Prolog Marka opisuje tożsamość Jezusa, Jego relację do Boga,
relację do Jana Chrzciciela oraz szatana. Jako wtajemniczeni i
znający tajemnicę Mesjańską możemy patrzeć na Jezusa jakby „od
wewnątrz”. Czytając Ewangelię należy pamiętać, że Ci, którzy biorą
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udział w opisywanych wydarzeniach i bezpośrednio spotykają Jezusa,
nie są jeszcze wtajemniczeni i patrzą się na Niego, jakby „z zewnątrz”.
4. Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii (Mk1, 14-15)

Lecz po wydaniu Jana, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię
królestwa Boga i mówiąc, że wypełnił się czas i bliskie jest królestwo
Boga, przemieniajcie myślenie i wierzcie w dobrą nowinę.











Wydanie Jana Chrzciciela jest niejako zapowiedzią wydania
Jezusa. Jan w ten sposób przygotowuje drogę, dla Jezusa.
(Ewangelista później powróci do historii Jana w kontekście
sukcesów uczniów Jezusa). W Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel
wskazuje na Jezusa, jako na Baranka, który zgładzi grzechy
świata, jednak w Ewangelii Marka, Jan Chrzciciel nie czyni tego.
W tej Ewangelii tożsamość Jezusa jest ukryta przed
uczestnikami wydarzeń.
Kuszenie przez szatana i pojmanie Jana Chrzciciela od samego
początku zapowiada czytelnikowi, że w swojej działalności
głoszenia Królestwa Bożego Jezus napotka na wielkie przeszkody.
Najpierw ze strony szatana, a później także ze strony ludzi.
Ukazuje także, że działanie szatana, jak i działanie człowieka
utrudnia przyjęcie Ewangelii i jednocześnie utrudnia przyjęcie
Królestwa Bożego. Jednak, jak się to później okaże, ani działanie
człowieka, ani działanie szatana nie jest w stanie zniweczyć
dzieła Boga, a wprost przeciwnie przyczynia się do wzrostu
Królestwa.
Schemat Ewangelii
W Ewangelii Marka możemy dostrzec powtarzający się na
różnych poziomach schemat: 1) Doświadczenie mocy Bożej; 2)
Skromny początek; 3) wzrost; 4) różnorodne reakcje; 5) opozycja;
6) destrukcja; 7) zmartwychwstanie (realizacja).
Jezus wraca do Galilei i tam rozpoczyna swoją działalność
głoszenie dobrej nowiny o tym, że przybliżyło się królowanie
Boga i każdy, kto uwierzy ma dostęp do mocy Boga. Królestwo
Boże (królowanie Boga) przybliżyło się, jest blisko (eggizei),
można już je odczuć, ale jeszcze nie nadeszło w całej pełni.
Całą Ewangelię można podzielić na dwie części.
1. Działanie Jezusa w Galilei i okolicach.
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Jezus ukazuje swoją moc (słowa i czyny). Przyciąga wielu,
ale także jest niezrozumiany i odrzucany przez wielu (rodzina,
apostołowie, faryzeusze i uczeni w Piśmie).
2. Podróż Jezusa do Jerozolimy.
Jezus zaczyna mówić o konieczności swojej męki, śmierci i
zmartwychwstaniu.
Formacja uczniów, którzy uwierzyli, że jest On Mesjaszem.
Marek poucza nas, że możemy poznać dużo o Jezusie
poprzez Jego dzieła i objawienie mocy, ale to poznanie nie
będzie pełne, dopóki Jego dzieł i nauki nie połączymy z Jego
zwycięstwem poprzez cierpienie.
Królestwo Boga jest to przestrzeń, w której króluje Bóg.
Królowanie Boga jest całkiem inne od panowania (dominowania)
władców tego świata. Przekazane przez Ewangelistę słowa i czyny
Jezusa bardzo wyraźnie ukazują tę różnicę.
Ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i obdarzeni wolną wolą.
Otrzymali zadanie panowania nad ziemią. Panowanie to nie
powinno być dominowaniem, czyli używaniem dla własnej korzyści,
ale służbą, opiekowaniem się stworzeniem zgodnie z wolą Boga. We
współpracy ze Stworzycielem ludzie mieli doprowadzić dzieło
stworzenia do końca. Jednak ludzie sprzeniewierzyli się tej misji
poprzez nadużywanie zasobów ziemi dla zaspakajania swoich żądz.
Poprzez grzeszne czyny (sprzeciwianie się woli Boga) ludzie
popadają w różnorodne uzależnienia i sami tracą wolność, cierpią z
powodu chorób, zagrażają im burze huragany, są dominowani
przez innych ludzi (własne władze, obce wojska), a nawet ulegają
opętaniu przez demony. Świat stał się królestwem szatana,
miejscem wrogim dla ludzi, niezgodnym z zamysłem Boga.
Jezus ogłasza, że to wszystko się zmienia. Nadchodzi czas, kiedy
Bóg zrealizuje swoje Królestwo. Królestwo to, w przeciwieństwie do
ziemskich królestw, będzie „przyjazne” człowiekowi, będzie istniało
dla prawdziwego dobra człowieka. Niebo zostało „rozdarte” i Boża
moc jest dostępna dla każdego, kto ją przyjmie. Jezus ukazuje tą
moc egzorcyzmami oraz uzdrowieniami. To nadejście mocy Bożej
było obiecane przez proroków. Teraz nadchodzi w Jezusie i
rozszerza się na cały świat.
Wezwanie do nawrócenia, jest wezwaniem do zaprzestania
myślenia i życia zgodnego z wartościami światowymi
(mentalnością obecnego świata, gdzie każdy czuje się wrogiem
każdego, gdzie każdy usiłuje wzbogacić się kosztem innego) oraz
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przyjęcia wartości Bożych i życia zgodnego z tymi wartościami.
Jezus ukazuje te wartości Boże swoją nauką oraz swoim życiem.
Cała Ewangelia ukazuje, w jaki sposób Jezus działał, aby
zrealizować to Królestwo Boże w Izraelu, pomimo różnorodnych
trudności, przeszkód i opozycji.
Człowiek, który żyje zgodnie z wartościami ludzkim (zgodnie z
mentalnością tego świata) nie wierzy, lęka się, stara się ratować
własne życie, stara się być wielki wśród ludzi, panuje nad innymi
ludźmi, szkodzi innym, jest lojalny tylko wobec siebie i własnej
grupy, walczy o bezpieczeństwo dla siebie i własnej grupy, stara się
zdobyć świat, żyje dla dobra własnego oraz dobra grupy, z którą się
utożsamia.
Człowiek żyjący zgodnie z wartościami Królestwa Boga (zgodnie z
zamysłem Bożym) wierzy, jest odważny, jest gotowy stracić życie
dla Ewangelii, jest ostatni wśród ludzi, służy ludziom, ratuje i
buduje innych, jest lojalny wobec Boga, kocha bliźnich, rezygnuje z
posiadłości, żyje dla dobra innych (nawet dla dobra tych, którzy są
wrogo nastawieni do niego).

5. Jezus powołuje czterech uczniów (Mk1, 16-20)

I przechodząc wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył Szymona i
Andrzeja, brata Szymona, zarzucających [sieć] w morze, byli bowiem
rybakami. I rzekł im Jezus: Chodźcie za mną i sprawię, że staniecie
się rybakami ludzi. I natychmiast pozostawiwszy sieci, szli [z] nim A
przeszedłszy nieco dalej, zobaczył Jakuba, [syna] Zebedeusza, i Jana
jego brata, w łodzi naprawiających sieci. I natychmiast ich wezwał. A
opuściwszy swego ojca Zebedeusza w łodzi wraz z najemnikami,
odeszli za nim.





Gdy Jezus jest nad morzem po raz pierwszy, jest sam. Gdy
przyjdzie po raz drugi, przybędzie z Nim tłum.
Już na początku swojej działalności Jezus gromadzi uczniów, aby w
przyszłości im powierzyć kontynuowanie Jego misji. Jest to
początek tworzenia wspólnoty, nowego Ludu Bożego. Pierwsi
czterej mężczyźni (Piotr, Andrzej, Jakub, Jan) będą stanowić trzon
grupy Apostołów.
Uczniowie pochodzą z tego samego środowiska, co Jezus, czyli nie
mają żadnej znaczącej pozycji w hierarchii społecznej. (Niektórzy
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historycy mówią, że w czasach Jezusa zawód rybaka, był uważany
za zawód nieczysty. Oznaczałoby to, że byli oni dyskryminowani i
żyli na marginesie społecznym).
Bycie uczniem Jezusa oznacza kroczenie za Jezusem do Jerozolimy,
gdzie czekała na Niego poniżenie, cierpienie i śmierć. Ale także
oznacza to powstanie z martwych, a także uczestniczenie w
„połowie ludzi”, czyli realizacji Królestwa Boga. Uczeń Jezusa
wezwany jest do wiernego kroczenia za Mistrzem, bez względu na
sytuację.
Jezus spotyka ludzi w miejscu, w którym obecnie się znajdują.
Dostosowuje swoje wyrażenia do ich sytuacji („staniecie się
rybakami ludzi”). Jednocześnie narusza ich sposób życia, burzy ich
stabilizację i spokój.
Ewangelia ukazuje wewnętrzną walkę uczniów Jezusa. Celem tej
walki jest odrzucenie światowego sposobu myślenia, światowego
wartościowania i życia, czyli śmierć starego człowieka, oraz
przyjęcie sposobu myślenia, wartościowania i życia zgodnego z
zamysłem Boga, czyli rozwój i udoskonalenie nowego człowieka
(por. Ef 4,21-24).
Jakub i Jan nie byli biedni, bo ich ojciec miał najemników.
Reakcja tych powołanych wyznacza główne etapy działalności
Jezusa.

6. Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum i dokonuje pierwszego
egzorcyzmu (Mk1, 21-28)

I przybyli do Kafarnaum. I natychmiast w szabat wszedłszy do
synagogi, nauczał. I byli zdumieni jego nauką, bowiem nauczał ich,
jak ktoś, kto posiada władzę, a nie jak uczeni w Piśmie (pisarze). I
natychmiast był w ich synagodze człowiek z duchem nieczystym i
zakrzyknął mówiąc: Co tobie do nas, Jezusie Nazareński?
Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, święty Boga. I Jezus
skarcił go mówiąc: Zamilcz (załóż sobie kaganiec) i wyjdź z niego! I
duch nieczysty trzęsąc nim i krzycząc donośnym głosem i wyszedł z
niego. I wszyscy tak się dziwili, że dyskutowali między sobą mówiąc:
Co to jest? Jakaś nowa nauka z władzą? I duchom nieczystym
rozkazuje i są mu posłuszne. I natychmiast rozszedł się słuch o nim
wszędzie, po całej najbliższej części Galilei.
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Jezus działał w szabat, ponieważ w dni powszednie ludzie
pracowali i jedynie w szabat zbierali się w Synagogach.
Jezus egzorcyzmuje i uzdrawia w szabat. Jednak jest bardzo
ostrożny. Posługuje się samymi słowami, bez dotykania chorego,
czy też dokonywania jakichś innych czynności. Według Prawa
Izraela, to nie była praca. Nie mógł więc być oskarżony o
naruszenie szabatu. Poprzez ten egzorcyzm Jezus publicznie
ukazał swoją moc nad duchami nieczystymi. Moc ta, nie była Jego
naturalną, przyrodzoną siłą. Była to moc, którą otrzymał od Boga
po wyjściu z Jordanu.
W przeciwieństwie do ludzi, demony wiedzą, że Jezus ma moc
zniszczyć ich. Królestwo Boże stanowi ostateczne zagrożenie dla
królestwa zła. Złe duchy próbują się bronić, ale nie mają szans.
Jezus już ich pokonał na pustyni. „Założył im kaganiec”, dlatego
też nie mogą gryźć (czyli odłączyć ludzi od miłości Chrystusa).
Jednak ciągle mogą szczekać i atakować (straszyć, kusić).
Umieszczanie w Ewangelii słów duchów nieczystych, które
ujawniały to, co wiedziały one o Jezusie, przy równoczesnym
umieszczaniu nakazu milczenia, jest bardzo ciekawą konstrukcją
narracji.
Opisując ten zakaz, Marek informuje czytelników o tym, co złe
duchy mówiły o Jezusie. Z ich ust dowiadujemy się, Kim jest Jezus,
ale jednocześnie wiemy, że nie powinniśmy wierzyć ze względu na
ich słowo. Jezus nie chce, aby ich słowa były źródłem naszej wiary.
Jeśli uznamy Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego, tylko dlatego, że
złe duchy nas o tym poinformowały to, nasza wiedza nie będzie
pełna, nie będzie wystarczająca do tego, aby iść do końca za
Jezusem. Podobnie jak wyznający wiarę Piotr będziemy wiedzieli
jak nazywać Jezusa, ale nie będziemy wiedzieli, kim On naprawdę
jest. Nie będziemy Go znać.
Jednak mając tą informację możemy patrzeć się na Jezusa, jako
Mesjasza i Syna Bożego. To może pomóc nam zrozumieć Jego czyny
i słowa.
Podobną sytuację można doświadczyć w sądzie Stanów
Zjednoczonych. Sędzia może poinstruować jury, aby nie brali pod
uwagę jakiegoś oświadczenia świadka. Jednak, jeśli nawet nie
mogą użyć tego oświadczenia do argumentacji wyroku, może ono,
choćby nawet podświadomie, mieć wpływ na sposób słuchania
innych oświadczeń, a nawet na wydanie ostatecznej decyzji.
Marek ukazuje reakcje ludzi na działalność Jezusa. Ludzie byli
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zadziwieni tym, co widzieli oraz tym, co słyszeli. Podziwiali Jego
moc. Jezus stał się sławny i popularny. Ci, którzy Go słuchali,
odnosili wrażenie, że nauka Jezusa jest nowa. Jednak w
rzeczywistości w jej treści nie było nic, co nie byłoby objawiane już
w czasach Starego Testamentu. Władza Jezusa wynika z
doświadczenia Boga, przyjęcia Ducha Bożego (mocy Boga) i
pokonaniu szatana.
W takim czasie popularności Jezusa, gdy jest On podziwiany i
szanowany przez wszystkich ludzi, łatwo jest być Jego uczniem i
przyznawać się do Jezusa.
W Ewangelii Marka moc Jezusa jest największa na początku,
jednak stopniowo maleje. Przybity do krzyża Jezus jest całkowicie
bezsilny.

7. Jezus uzdrawia teściową Szymona (Mk1, 29-31)

I natychmiast po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i
Janem do domu Szymona i Andrzeja. A właśnie teściowa Szymona
leżała w gorączce. I natychmiast powiedzieli mu o niej. I podszedłszy,
wziął ją za rękę i podniósł; i gorączka ją opuściła, i [teściowa] służyła
im.






W Ewangelii Marka słowo „oikia” (dom), jak również wszystkie
słowa jemu pokrewne wskazują na wspólnotę chrześcijan, którzy
na początku zbierali się w domach (1,29; 2,15; 3,25.25.27.27;
6,4.10; 7,24; 9,33; 10,10.29.30; 12,40; 13,15,34,35; 14,3)
Uzdrowienie chorej osoby poprzez „wzięcie jej za rękę” uznawane
było przez Żydów za pracę, która naruszała zakaz pracy w szabat.
Jednak Jezus wykonuje tą pracę w prywatnym domu, a nie w
miejscu publicznym. Dlatego też, władze nie widzą tego i nie mogą
zarzucić Mu złamanie prawa.
Schemat uzdrowienia teściowej Piotra, przypomina wiele naszych
doświadczeń.
1) Problem (doświadczenie niemocy);
2) prośba o pomoc (modlitwa wstawiennicza, modlitwa błagalna);
3) „dotknięcie Jezusa” (uzyskanie pomocy);
4) reakcja (po doświadczeniu mocy Jezusa niektórzy ludzie stają
się Jego uczniami, inni wracają do starego życia).
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Teściowa Szymona, która po otrzymaniu daru uzdrowienia służy
Jezusowi, jest przykładem (wzorem) dla uczniów Jezusa, jest
przykładem właściwej reakcji, na doświadczenie uzdrawiającego
działania Jezusa.
Służba (diakonia) we wspólnocie uczniów (dom) Jezusa nie
wypływa z nakazu, ani z lęku przed karą lub też z chęci zasłużenia
na jakąś nagrodę, ale z wdzięczności za otrzymany darmowy dar.
Taka postawa jest owocem doświadczenia działania i mocy Jezusa.

8. Jezus publiczne egzorcyzmuje i uzdrawia wielu ludzi (Mk1, 32-34)

[Kiedy] nastał wieczór, po zachodzie słońca, zaczęli przynosić do
niego wszystkich źle mających się i opętanych. I całe miasto
zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu źle mających się z powodu
różnych chorób i wyrzucił wiele demonów, i nie pozwalał demonom
mówić, że znały go.






Stwierdzenie „nastał wieczór”, Marek uściśla informacją o tym, że
„zaszło słońce”, ponieważ dopiero po zachodzie słońca kończył się
szabat i można było już podróżować (ludzie mogli przynieść
chorych) i pracować (Jezus mógł uzdrawiać bez żadnych przeszkód
i bez narażania się na oskarżenie o łamanie prawa).
Marek podkreśla fakt szybkiego wzrostu tłumu. Było ich tak dużo,
że nie mogli pomieścić się w domu. Jezus musiał działać na
zewnątrz, w miejscu publicznym, poza wspólnotą. Jest to
odniesienie do działalności misyjnej i rozwoju pierwotnego Kościoła.
Tajemnica Mesjańska
Jezus nie pozwala demonom mówić ludziom tego, co my –
czytelnicy już wiemy. Ci, którzy spotykają Jezusa w Ewangelii nie
są jeszcze wtajemniczeni. Dzięki temu czytelnik wie więcej i patrzy
na opisane wydarzenia inaczej niż uczestnicy tych wydarzeń.
Poprzez informowanie nas o tym, że demony znały tożsamość
Jezusa, a nawet przekazywanie nam ich słów wyrażających tą
wiedzę, Marek przypomina nam prawdę o Jezusie.
Ludzie jeszcze nie są gotowi na przyjęcie prawdy o tym, Kim jest
Jezus. Zbyt wczesne poznanie Jego tożsamości, czyli zanim
odpowiednio przygotują się do tego, może im uniemożliwić pełne
przyjęcie tej prawdy, ponieważ interpretowaliby to poznanie na
podstawie własnego, błędnego wyobrażenia o Mesjaszu. W
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konsekwencji zbyt wczesne poznanie prawdy uniemożliwiłoby im
życie w posłuszeństwie Jezusowi, życie zgodne ze wartościami
Królestwa Bożego. Jezus chciał, aby ludzie najpierw poznali Jego
samego, Jego naukę i Jego misję, a dopiero później doszli do
wniosku, że jest Mesjaszem i Synem Boga.
9. Jezus modli się w samotności (Mk1, 35-39)

I rankiem, kiedy jeszcze było ciemno (całkiem nocą) wstał, wyszedł
i odszedł na puste miejsce i tam modlił się. I Szymon wraz z tymi,
którzy z nim byli, poszedł za nim (zaczął go ścigać). I znaleźli go i
powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. I powiedział im: Chodźmy gdzie
indziej, do pobliskich miasteczek, abym i tam głosił. Po to bowiem
wyszedłem. Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei, i
wypędzał demony.






Cicha modlitwa Jezusa na pustyni kontrastuje z pracowitym
dniem wśród tłumów. Po bardzo ciężkim dniu pracy Jezus pragnie
modlić się przez całą noc w cichym miejscu.
Warto przyjrzeć się uważnie tej postaci Jezusa. Czy modlitwa nie
była dla Niego odpoczynkiem? Na pewno była źródłem energii i
mocy (Ducha Bożego), której potrzebował do działalności
apostolskiej, do tego, aby głoszone i objawiane przez Niego
Królestwo było rzeczywiście Królestwem Bożym.
Czym jest dla nas modlitwa? Czy nie jest zbyt często
obowiązkiem, który nas nuży i męczy? Jeśli modlitwa nie jest dla
nas odpoczynkiem źródłem mocy, jakim była dla Jezusa, to warto
zapytać się, dlaczego tak jest. A może warto zapytać się także o to,
co daje nam odpocznienie i dlaczego. Co jest dla mnie źródłem
energii potrzebnej do działania, do pracy apostolskiej? Może jest to
ambicja, pragnienie sukcesu, chęć pozyskania pochwały lub
uznania innych ludzi? Jakie są owoce tak motywowanych działań?
Intencje Szymona i uczniów, którzy odnaleźli Mistrza i zarzucają
Mu ukrywanie się przed ludźmi, różnią się od intencji Jezusa. Jest
to zapowiedź konfliktu, jaki później zaistnieje między Jezusem, a
uczniami.
Przerwanie modlitwy było sprzeczne z pragnieniem Jezusa oraz
sprzeczne z Jego planami. Fakt ten ukazuje, że Jezus niecałkowicie
kontroluje swój los. Jednak, pomimo tego, że Jezus nie realizuje
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swoich planów, ale dostosowuje się do nowej sytuacji, Jego
działalności rozszerza się, wydaje wielkie owoce.
Jezus przerywa modlitwę, ale nie spełnia, ani oczekiwań tłumów,
ani oczekiwań uczniów. Nie poprzestaje na sukcesie, jaki osiągnął
w tym miejscu, ale idzie dalej, do innych miejscowości. Jego
działalność się rozszerza. Na razie rozszerza się jedynie na miasta
w Galilei, ale później także dalej.
Epizody 6,7,8,9 opisują główne elementy działalności Jezusa. Są to:
nauczanie, egzorcyzmy, uzdrawianie oraz modlitwa.

10. Jezus uzdrawia trędowatego (Mk1, 40-45)

I przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił go mówiąc:
Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. I zlitowawszy się, wyciągnął
swoją rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! I
natychmiast też zszedł z niego trąd i został oczyszczony. I ostro
upomniawszy go, natychmiast go odesłał mówiąc: Uważaj, nikomu
nic nie mów; ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje
oczyszczenie to, co polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. On zaś,
gdy odszedł, zaczął głosić wiele i rozpowiadać [o tym, co zaszło,] tak
że nie mógł on już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał na
zewnątrz, na odludnych (pustych) miejscach. I przychodzili do niego
zewsząd.






W czasach Jezusa ludzie, którzy zachorowali na trąd, musieli
opuścić swoje miejsce zamieszkania i żyć z dala od ludzi zdrowych.
Prawo zakazywało im zbliżanie się do ludzi zdrowych i nakazywało
ostrzeganie człowieka, który przypadkowo zbliżyłby się do nich.
Poprzez podejście do Jezusa, trędowaty człowiek złamał Prawo.
Jezus nie tylko nie karci trędowatego za to złamanie Prawa, ale
wyciąga rękę w jego kierunku i dotyka go. W ten sposób sam łamie
Prawo, które zakazywało także zdrowym ludziom wszelkiego
kontaktu z ludźmi chorymi na trąd.
Przekraczając ustanowioną przez Prawo granicę między czystymi a
nieczystymi, Jezus ukazuje, że czyny miłosierdzia są ważniejsze
niż przepisy Prawa. Ukazuje także, że wbrew przekonaniom Żydów,
Miłość Boża jest mocniejsza od wszelkiego zła. Zło nie jest w stanie
zniszczyć miłości Boga, za to miłość Boga ma moc unicestwić zło.
Dlatego też Bóg nie unika grzeszników, ale wychodzi im naprzeciw
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i nieustannie działa w celu wyzwolenia ich z niewoli grzechu, która
jest istotą duchowej nieczystości.
Jezus posyła uzdrowionego do kapłana w tym celu, aby kapłan
zbadał do i uznał go oficjalnie za czystego tak, aby na nowo został
on przyjęty do społeczności ludzi zdrowych. W ten sposób
dopełniłoby się jego uzdrowienie.
Oficjalne uznanie trędowatego za uzdrowionego było ważne także
dla samego Jezusa. Według Prawa, każdy kto dotknął trędowatego
sam stawał się nieczystym i musiał być traktowany tak samo, jak
byli traktowania trędowaci. Oficjalne uznanie trędowatego za
oczyszczonego, w oczach Prawa oczyszczało także samego Jezusa.
Pomimo tego, że Jezus nakazał uzdrowionemu człowiekowi
milczenie ignoruje on ten nakaz i publicznie rozpowiada o swoim
doświadczeniu. Słysząc o tym, że Jezus go dotknął, wielu ludzi, a
przynajmniej ci, którzy byli odpowiedzialni za przestrzeganie
Prawa, wyciąga wniosek, że Jezus stał się nieczystym. Właśnie z
tego powodu Jezus nie może wejść do miasta i musi pozostawać na
pustkowiu. Choć najprawdopodobniej uzdrowiony człowiek nie
miał złych intencji, uniemożliwił Jezusowi realizację planu i w ten
sposób utrudnił Jezusowi Jego działalność. Widać tutaj, że Jezus
nie może kontrolować tego człowieka, że nie ma nad nim takiej
władzy, jaką ma nad szatanem i chorobami.
Zdarzenie to ukazuje, że uzdrawianie ludzi, jak również kontakt z
nieczystymi lub grzesznikami, jest dla Jezusa niebezpieczny. Z
powodu tych kontaktów Jezus może być odrzucony przez
społeczeństwo tak samo, jak odrzuceni są ci, z którymi kontaktuje
się, i którym pomaga. W rzeczywistości Jezus zostanie odrzucony, a
nawet zabity. Straci dobrą opinię, wolność, a następnie życie.
Pomimo tego, że swoim nieposłuszeństwem uzdrowiony człowiek
uniemożliwił Jezusowi realizację zamiaru wejścia do miasta, wokół
Jezusa gromadzi się wielki tłum. Najprawdopodobniej tłum ten był
większy od tego, jaki Jezus mógł spotkać w mieście.
Możemy stąd wyciągnąć wniosek, że pomimo tego, że
nieposłuszeństwo człowieka może utrudnić działanie Boga, nie
może tego działania unicestwić. A co więcej, Bóg ma moc
wykorzystania niezgodnego z własną wolą działania człowieka do
jeszcze wspanialszej realizacji swoich zbawczych planów.
W swojej Ewangelii Marek ukazuje wiele przypadków takiego
działania Boga w życiu Jezusa, aby pomóc nam w zrozumieniu
tajemnicy męki i krzyżowej śmierci Jezusa.
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ROZDZIAŁ II
Markowa kanapka
● Jedną z technik stosowanych w opowiadaniach przez starożytnych,
była technika koncentrycznego zestawiania epizodów. W takich
zestawieniach dwa, posiadające wspólny motyw „zewnętrzne”
epizody (A1, A2) są wyjaśniane przez trzeci (C), który był
umieszczony między nimi. Można powiedzieć, że środkowy epizod
jest jakby kluczem, który jest potrzebny do zrozumienia epizodów
zewnętrznych, lub też wskazuje na aspekt, w którym powinniśmy
czytać zewnętrzne epizody. Znając to wyjaśnienie czytelnik
(słuchacz), jest w stanie dostrzec głębszy sens sąsiadujących z nim
dwóch pozostałych epizodów. Niejednokrotnie zestawienia te były
złożone z więcej niż trzech epizodów. Gdy zestawienie składało się z
pięciu epizodów, wtedy pierwszy epizod (A1) miał wspólny motyw z
ostatnim (A2), a drugi epizod (B1) z przedostatnim (B2). Takie
centryczne zestawienie w Ewangelii Marka nazywane jest
„markową kanapką”. Taką „kanapkę” należy czytać, jako jedną
całość.
● A1 (epizod 11) W Kafarnaum Jezus przebacza grzechy
sparaliżowanemu i uzdrawia go.
 B1 (epizod 12) Jezus ucztuje razem z grzesznikami.
 C (epizod13)

Uczniowie Jana i faryzeusze pytają
Jezusa o post.
 B2 (epizod 14) Uczniowie Jezusa jedzą zboże podczas
szabatu.
● A2 (epizod 15) W szabat w synagodze Jezus uzdrawia
człowieka z bezwładną ręką.
A Podobieństwo epizodu 11 i epizodu 15.
 oba wydarzenia mają miejsce wewnątrz budynku
 oba epizody dotyczą uzdrowienia
 w obu wydarzeniach uczestniczy podobna grupa ludzi (Jezus,
władze, chory człowiek)
 obie historie uzdrowień są przerwane komentarzem
narratora o ukrytych oskarżeniach władz
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 oba oskarżenia są powiązane z poważnymi karami
 w obu przypadkach Jezus odpowiada na oskarżenia
pytaniami retorycznymi
B Podobieństwo epizodu 12 i epizodu 14.
 oba epizody dotyczą jedzenia
 oba epizody dotyczą nieczystości (kontakt z grzesznikami,
naruszenie szabatu)
 podobna
struktura
epizodu
(wydarzenie,
obiekcje
faryzeuszów, wyjaśnienie wydarzenia)
 w obu wydarzeniach uczestniczy podobna grupa ludzi (Jezus,
uczniowie, władze)
 w obu przypadkach Jezus używa przysłowia, a następnie
ogłasza cel swojej misji oraz swoją władzę
C Centralny epizod
 nauka o postach kontrastuje z epizodami dotyczącymi
spożywania posiłków
 okoliczności nie są jasno opisane
 nie jest ujawniona tożsamość pytających
 pytający nie są wrogo nastawieni do Jezusa
 cały epizod koncentruje się na Jezusie, na Jego odpowiedzi,
a nie na akcji lub konflikcie
 ten centralny epizod rozjaśnia (tłumaczy) pozostałe cztery
 wspomnienie o możliwości odebrania Pana Młodego
wskazuje na możliwe konsekwencje konfliktu opisanego w
epizodzie 11 i epizodzie 15 (za bluźnierstwo oraz za poważne
złamanie prawa szabatowego groziła kara śmierci)
 ostrzeżenie przed wlewaniem młodego wina do starych
bukłaków, dotyczy używania przez władze starych kryteriów
prawa i tradycji do osądzania nowości, jaką przynosi Jezus,
ukazuje także konsekwencję takiego postępowania, jaką
będzie zniszczenia zarówno wina, jak i bukłaków
 wszystkie epizody ukazują kontrast pomiędzy autorytetem
Jezusa oraz autorytetem władz.
o Jezus ma władzę odpuszczać grzechy ( A1).
o je z grzesznikami (B1)
o jest Kimś wyjątkowym, jak Pan Młody (C).
o ma władzę nad szabatem (B2).
o uzdrawia w szabat (A2).
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władze mogą tylko oskarżać, ale nie udaje się im
zaskarżyć Jezusa (przynajmniej w tym momencie)

W tej serii epizodów można zauważyć pewien stopniowy rozwój. Od
pierwszego wydarzenia, aż do piątego gniew Jezusa na władzę
stopniowo rośnie.
Pomimo wyjaśnień Jezusa, nasila się także opór władz. Na
początku (11) oskarżają Jezusa w swoich sercach. Później (12)
zwracają uwagę uczniom Jezusa. W czwartym epizodzie (14) swoje
zarzuty kierują bezpośrednio do Jezusa. Konfrontacja nasila się w
ostatnim epizodzie (15). Kończy się planowaniem zniszczenia
Jezusa przez faryzeuszy i herodianów.
Aby zrozumieć nasilanie się tej konfrontacji, należy pamiętać, że w
społeczeństwie, w którym żył i działał Jezus honor rozumiany, jako
poważanie u innych ludzi, był bardzo ważną wartością. W
publicznych miejscach można było zyskać lub stracić honor. Można
było także zostać zawstydzonym i stracić reputację. Władze ciągle
przegrywają z Jezusem. Ponieważ przedstawiciele władzy ciągle są
zawstydzani, na końcu mocno poniżają Jezusa poprzez Jego
ukrzyżowanie i starają się w ten sposób odzyskać utracony honor.
Poniższe epizody należy czytać w kontekście nowości Jezusa, która
powodowała konflikt z władzami, a ostatecznie doprowadziła do
Jego śmierci.

11. W Kafarnaum Jezus przebacza grzechy sparaliżowanemu
i uzdrawia go (Mk2, 1-12)

I gdy znowu przyszedł do Kafarnaum po paru dniach, usłyszano, że
jest w domu. I zebrało się tak wielu, że miejsca nie było nawet przy
drzwiach. I głosił im słowo. I przyszli do niego ze sparaliżowanym.
Niosło go czterech. I nie mogąc przynieść [go] do niego z powodu
tłumu, zdjęli dach [nad miejscem], gdzie był, i po zrobieniu otworu
spuścili posłanie, na którym leżał sparaliżowany. I widząc ich wiarę,
Jezus powiedział do sparaliżowanego: Dziecko, odpuszczają się
twoje grzechy. Byli tam zaś niektórzy z uczonych w Piśmie. Siedzieli
i rozważali w swoich sercach: Dlaczego ten tak mówi? Bluźni. Kto
może odpuszczać grzechy oprócz jednego Boga? I natychmiast Jezus
poznał swoim duchem, że tak myślą w sobie, powiedział do nich:
Dlaczego takie [rzeczy] rozważacie w swoich sercach? Co jest
25

łatwiejsze
[do
wykonania],
powiedzieć
sparaliżowanemu:
Odpuszczają się twoje grzechy, czy powiedzieć: Podnieś się, i weź
swoje posłanie i chodź? [Lecz] abyście wiedzieli, że syn człowieka ma
władzę odpuszczać grzechy na ziemi — powiedział do
sparaliżowanego — Tobie mówię: Podnieś się, zabierz swoje posłanie
i odejdź do swego domu. I podniósł się natychmiast, zabrał posłanie
i wyszedł wobec wszystkich, tak że się wszyscy dziwili (wychodzili z
siebie, stawali obok ze zdumienia) i oddawali Bogu chwałę, mówiąc:
Czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy.
NOWOŚĆ JEZUSA
 Przywódcy religijni uważali, że Bóg działa jedynie przez kapłanów
w Świątyni Jerozolimskiej, a Jego moc rozchodzi się na cały naród
z centrum, jakim była Świątynia. Swoim działaniem Jezus ukazuje,
że wbrew ich przekonaniu, Bóg działa także poza miejscem
oficjalnie uznanym przez przywódców religijnych Izraela. Do tej
pory można było otrzymać odpuszczenie grzechów jedynie w
Świątyni, poprzez złożenie przepisanej ofiary. Jezus odpuszcza
grzechy w prywatnym domu, bez wymagania żadnej ofiary. To
wywołuje zrozumiałe oburzenie przedstawicieli władzy religijnej.
 Ogłaszając odpuszczenie grzechów Jezus mówi w imieniu Boga.
Według uczonych w Piśmie nie miał do tego prawa, tzn. uzurpował
to prawo i dlatego był bluźniercą. Według Jezusa, dokonywane
przez Niego widzialne uzdrowienia są świadectwem, że
rzeczywiście posiada On to prawo, że swoimi czynami oraz słowami
ukazuje dzieła samego Boga. Bóg działa w Nim i przez Niego.
 Pytanie o to, co jest łatwiejsze („łatwiej” w sensie: „bez
odpowiedzialności”, „lekką ręką”) jest pytaniem retorycznym.
Każdy, kto tylko zechce może powiedzieć „Twoje grzechy są
odpuszczone”. A ponieważ odpuszczenie grzechu dotyczy
rzeczywistości duchowej, czyli rzeczywistości niewidzialnej, nikt
nie może wykazać fałszu tych słów. Natomiast prawdziwość lub
fałsz słów: „Jesteś uzdrowiony” można doświadczyć od razu. Słowa
są prawdziwe, gdy sparaliżowany wstaje. Są nieprawdziwe, gdy nie
wstaje.
 Ponieważ Żydzi uważali chorobę za Bożą karę za grzech człowieka
i w ten sposób łączyli bezpośrednio chorobę człowieka z
popełnionym przez niego grzechem, jego fizyczne uzdrowienie
ukazywało niewidoczne dla oka człowieka odpuszczenie grzechów.
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12. Jezus powołuje Lewiego i ucztuje razem z grzesznikami (Mk2, 1317)

Potem znów wyszedł nad morze; a cały tłum przychodził do niego, i
nauczał ich. A przechodząc (mijając) zobaczył Lewiego [syna]
Alfeusza, siedzącego w miejscu poboru podatków, powiedział do
niego: Chodź [ze] mną. I wstawszy idzie [z] nim. I stało się, gdy
spoczywał (leżał) [przy stole] w jego domu, że wielu poborców
podatkowych i grzeszników spoczywało (leżało) [przy stole] wraz z
Jezusem i jego uczniami, wielu bowiem szło [z] nim. A uczeni w
Piśmie (pisarze) spośród faryzeuszów zobaczywszy, że je z
grzesznikami i poborcami podatkowymi, powiedzieli do jego
uczniów: Dlaczego je z poborcami podatkowymi i grzesznikami?
Usłyszawszy [to] Jezus powiedział im, że nie potrzebują silni
lekarza, lecz ci, którzy się źle mają; nie przyszedłem wezwać
sprawiedliwych, lecz grzeszników.






Powołanie Mateusza (Lewiego), który jako celnik, czyli
kolaborujący z okupantem poborca podatków, jest powszechnie
uznawany za jawnogrzesznika, pogłębia konflikt, który rozpoczął
się w poprzednim epizodzie.
Faryzeusze (nazwa ta pochodzi od słowa oznaczającego: oddzieleni,
odseparowani) – tworzyli ruch odnowy Judaizmu, byli dobrymi
ludźmi, którzy poprzez przestrzeganie Prawa, chcieli stać się
ludźmi sprawiedliwymi, uzyskać błogosławieństwo Boga, jak
również odnowić Judaizm. Ponieważ tylko Bóg jest sprawiedliwy,
tylko On może obdarzyć człowieka sprawiedliwością. Faryzeusze
byli przekonani, że Bóg dzieli się swoją sprawiedliwością tylko z
tymi, którzy przestrzegają dane przez Niego Prawo. Twierdzili, że
grzech niszczy sprawiedliwość, a grzesznik nie tylko oddala się od
Boga, ale także traci możliwość zbliżenia się do Niego. Według nich,
grzesznicy mogą mieć udział w sprawiedliwości Boga dopiero po
nawróceniu i zmianie sposobu zachowania, czyli poprzez powrót do
życia zgodnego z Prawem.
Faryzeusze kładli nacisk nie tylko na przestrzeganie Prawa, ale
także na unikanie kontaktu ze wszystkim, co Prawo uznawało za
nieczyste (trędowaci, kobiety krwawiące, opętani, grzesznicy,
celnicy, poganie, nieczyste przedmioty i pożywienie). Czynili tak,
ponieważ byli przekonani, że poprzez kontakt z wszelką
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nieczystością, a więc także poprzez kontakt z grzesznikami,
człowiek stawał się nieczysty i zostawał oddzielony od Boga.
Przez jedzenie z celnikami i grzesznikami Jezus stawał się
nieczysty w oczach faryzeuszów. Faryzeusze (tutaj występujący
także jako przedstawiciele władzy religijnej) uważają się za
stróżów Prawa (strzegących ustalony przez Prawo porządek, czyli
przestrzegania ustalonych granic), pytają uczniów Jezusa o
przyczynę takiego postępowania ich Mistrza. Faryzeusze nie są
zainteresowani odpowiedzią. Ich pytanie jest oskarżeniem Jezusa o
zachowanie niegodne Nauczyciela. Najprawdopodobniej w ten
sposób usiłują zniechęcić ich do bycia uczniami Jezusa.
Pomimo tej krytyki, Jezus nie zmienia swojego zachowania.
Poprzednio (przy uleczeniu sparaliżowanego) uniknął konfrontacji,
ale teraz podejmuje wyzwanie. Stwierdza, że przyszedł do
grzeszników tak, jak lekarz przychodzi do chorych. Jego obecność
wśród nich, wstawianie się za nimi, ukazywanie im swojej
przyjaźni, nauczanie ich, czynienie z nich swoich uczniów, jak
również każdy inny Jego czyn oraz słowo mają doprowadzić do ich
nawrócenia, czyli do pojednania z Bogiem i życia zgodnego z Jego
pragnieniem. Ponieważ takie stwierdzenie wyrażało sprzeczne z
nauką faryzeuszy zrozumienie grzechu i nawrócenia, Jezus
wchodzi w otwarty (publiczny) konflikt z oficjalnymi
przedstawicielami Judaizmu.
Tekst może dotyczyć problemu, jaki pojawił się we wspólnocie
uczniów Jezusa, a który dotyczył tego, kto może, a kto nie może
uczestniczyć w Eucharystii. Według Ewangelii, Eucharystia nie
jest nagrodą za dobre życie, ale lekarstwem, które grzeszny
człowiek potrzebuje do dobrego życia.
Poprzez przebaczenie przyszły świat, czyli królestwo Boże przebija
się do teraźniejszości. Dokonane przez człowieka rozdzielenie
dwóch
światów
(świata
sprawiedliwych
i
świata
niesprawiedliwych) zostaje przełamane.

13. Uczniowie Jana i faryzeusze pytają Jezusa o post (Mk2,18-22)

A uczniowie Jana i faryzeusze [właśnie] pościli. I przyszli i mówią
mu: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a
twoi uczniowie nie poszczą? A Jezus odpowiedział im: Czyż goście
weselni (synowie komnaty weselnej) mogą pościć, gdy jest z nimi
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pan młody? Dopóki mają z sobą pana młodego, nie mogą pościć.
Przyjdą jednak dni, gdy pan młody zostanie im zabrany i wtedy
będą pościć w ten dzień. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna
(niegręplowanej szmaty) do starego płaszcza. W przeciwnym razie,
łata odrywa się od niego, nowe od starego, i rozdarcie staje się
gorsze. I nikt nie wlewa (wrzuca) młodego wina do starych
bukłaków, w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki, i traci się
wino i bukłaki. Młode wino [trzeba lać] do nowych bukłaków.










Epizod ukazuje kontrast pomiędzy poszczącymi uczniami Jana
Chrzciciela i faryzeuszów, a uczniami Jezusa.
Sprawa postów obrazuje różnicę między starą i nową religią
(starym i nowym przymierzem). Następny epizod jeszcze wyraźniej
ukaże tą różnicę.
STARA RELIGIA (stare przymierze, stara relacja z Bogiem)
Poprzez posty i inne ofiary, które były nakazane w Prawie,
zarówno uczniowie Jana, jak i faryzeusze usiłowali wieść życie
sprawiedliwe i przez to zdobyć przychylność Boga. Post był
rozumiany, jako zapłata za uzyskanie od Boga przebaczenia lub
innych łask. Przez takie rozumienie postów Bóg wydawał się
wymagać cierpienia od swojego ludu.
NOWA RELIGIA (nowe przymierze, nowa relacja z Bogiem)
Jezus przedstawia Boga, jako Pana Młodego, który pragnie, aby
uczestnicy wesela, czyli ci wszyscy, którzy należą do Jego Ludu,
mieli udział w Jego radości. Chrześcijaństwo jest świętowaniem
radości odkupienia, bezinteresownej i darmowej miłości Boga do
swojego ludu.
Podobnie jak Pan Młody, to Bóg przygotowuje ucztę, która jest
obrazem miłosnej relacji z Bogiem, czy też bardziej ogólnie
obrazem wszelkiego dobra, które człowiek potrzebuje do
szczęśliwego życia. Aby mieć udział w tych dobrach, człowiek nie
musi starać się zasłużyć sobie na nie, czy też w jakiś sposób
zdobywać je. Wystarczy, aby człowiek uznał swoją niemoc i z
wdzięcznością oraz z radością przyjął obecność oraz działanie Boga,
przyjął Jego zaproszenie do miłosnej relacji.
Jezus nie znosi postów, ale nadaje im inny sens.
 Post: Zewnętrzny wyraz wewnętrznego stanu lub wewnętrznej
postawy.
o Wyraz miłości do innych ludzi lub Boga, poprzez
ukazanie gotowości do ofiary i przyjmowania cierpienia,
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które może towarzyszyć miłosnej relacji.
Wyraz smutku z powodu zła.
Solidarność z biednymi.
Doświadczenie swojej niemocy, swojego zależności od
Boga – Dawcy życia.
o Dobrowolne przyjęcie cierpienia, rezygnacja z jakiegoś
prawa, za grzechy innych ludzi.
o Oderwanie się od grzechu, aby być zdolnym przyjąć
łaski, które Bóg daje za darmo.
Przyjęcie tego objawienia i zmiana wyobrażenia Boga, zmieniłoby
całkowicie życie społeczno – ekonomiczno – religijno – polityczne w
Izraelu. Przywódcy wcale nie są na to gotowi. We wszystkich pięciu
epizodach władze używają starych kategorii Prawa i tradycji, które
opierają się na błędnym rozumieniu tego Prawa, do osądzania
nowości, jaką prezentuje Jezus. W rezultacie zniszczone będzie
zarówno nowe wino, jak i stare bukłaki.
Stara, sztywna skóra symbolizuje zatwardziałość faryzeuszy oraz
władz Izraela. Ta zatwardziałość jest powodem ich odejścia od
Boga, mimo wysiłków życia w wierności Prawu. Sprawia ona także,
że obecność Jezusa (nowego wina) jest uznawana przez nich za
niebezpieczeństwo. Jednocześnie zatwardziałość władz Izraela
(stara skóra) jest zagrożeniem dla Jezusa (młodego wina).
Gdyby faryzeusze oraz władze Izraela otworzyli swe serca,
popatrzyli na Jezusa świeżym spojrzeniem i przyjęli Go, to
wstąpiłoby w nich nowe życie. W rzeczywistości Jezus nie był dla
nich zagrożeniem, ale szansą na wyzwolenie, szansą na zbawienie,
czyli życie w miłosnej relacji z Bogiem.
Wspomnienie Jezusa o możliwości zabrania Pana Młodego, odnosi
się do konsekwencji konfliktu z oficjalną władzą (za bluźnierstwo
lub łamanie szabatu groziła kara śmierci). Słowa Jezusa ukazuje
także to, że jest On w pełni świadomy ceny, jaką może, czy też
będzie musiał zapłacić za głoszenie prawdy o Bogu. Słowa te są
ukrytą zapowiedzią własnej męki i śmierci. Uczniowie jeszcze nie
rozumieją tej zapowiedzi, dlatego wcale na nią nie reagują.
o
o
o







14. Uczniowie Jezusa jedzą zboże podczas szabatu (Mk2,23-28)

I stało się, że w szabat przechodził pośród zbóż i jego uczniowie
zaczęli iść drogą zrywając kłosy. I faryzeusze powiedzieli do niego:
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Spójrz! Dlaczego w szabat robią to, co nie jest dozwolone? I
powiedział im: [Czy] nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w
potrzebie i był głodny, on i ci, [którzy byli] z nim? Jak wszedł do
domu Bożego za arcykapłana Abiatara, i jadł chleby ofiarne
(przedkładania), których nie można jeść nikomu, oprócz kapłanów, i
dał również tym, którzy byli z nim? I powiedział im: Szabat został
uczyniony dla (z powodu) człowieka, a nie człowiek dla (z powodu)
szabatu. Dlatego też syn człowieczy jest panem [także] i szabatu.






Zaostrzenie konfliktu.
Faryzeusze wskazując na (w ich ocenie) złe zachowanie uczniów,
chcą pokazać, że nauka Jezusa gorszy ludzi i odwodzi ich od Prawa.
Jezus podważa kompetencję faryzeuszy do interpretacji Pisma
św. i sam podaje interpretację przykazania dotyczącego szabatu,
która jest całkowicie inna niż interpretacja uczonych w Piśmie. To
oni do tej pory interpretowali Prawo, dyktowali ludziom, co jest
dobre, a co nie. Do tej pory Jerozolima była centrum interpretacji
Prawa. Teraz Jezus przypisuje to prawo sobie samemu.
Taka zdecydowana postawa Jezusa naturalnie prowadzi do
zaognienia konfliktu. Jezus zginie, ponieważ odbiera władzę tym,
którzy do tej pory ją posiadali.

Szabat został uczyniony dla człowieka

Swoimi słowami oraz swoją postawą Jezus ukazuje prawdziwy
obraz Boga. Bóg pragnie dobra człowieka. Nie zmusza człowieka do
służenia sobie, ale sam służy człowiekowi. Przykazania Boga, nie
mają na celu kontrolowania człowieka, czy też zmuszania go do
czynienia czegoś niedobrego dla niego, a co przyniosłoby jakąś
korzyść Bogu (prawodawcy). Ich celem jest ukazanie tego, co jest
dobre, a co złe dla człowieka i wskazanie drogi do szczęścia.
W przeciwieństwie do władców, czy też rządów państw, które
zmuszają swoich poddanych do przestrzegania ustalonych praw i
karzą za ich łamanie, Bóg nikogo nie zmusza siłą do
przestrzegania danych przykazań, ani też nie karze za ich
nieprzestrzeganie. Sprzeciwianie się przykazaniom Boga, jest
wyborem zachowania, które szkodzi człowiekowi, jest wyborem
drogi, która ostatecznie prowadzi do zagłady jednostki lub
społeczeństwa.
Ówcześni przywódcy zakłamywali objawienie, w konsekwencji
czego, „człowiek istniał dla szabatu”, czyli przestrzeganie Prawa i
podporządkowywanie się różnorodnym zakazom i nakazom, było
31







ważniejsze niż dobro człowieka.
Przywódcy religijni, oraz faryzeusze mnożyli nakazy i zakazy.
Jednocześnie obwarowywali je surowymi karami, aby zmusić ludzi
do przestrzegania tych nakazów i zakazów. Stawiali wymagania
ponad siłę człowieka, co powodowało jego cierpienie i frustrację.
Ponieważ powoływali się na Boga, Bóg wydawał się być przyczyną
lęku i cierpienia swojego ludu. Wydawał się rządzić tak jak inni
despotyczni władcy, którzy trzymają lud w biedzie, ponieważ są
przekonani, że w takich warunkach mogą łatwiej go kontrolować.
Wynagradzają za lojalność wobec nich różnymi przywilejami, które
ze swej istoty są prawami ludu, czymś, co im się należy. Przywódcy
religijni wykorzystywali obraz takiego surowego Boga do
panowania nad ludźmi na sposób ziemskich tyranów.
Ten problem był i jest aktualny także w innych kulturach. W
podobny sposób religia była i ciągle jest wykorzystywana przeciwko
człowiekowi, jako narzędzie kontroli, narzędzie nacisku. To
wypacza obraz Boga i ma bardzo negatywny wpływ na relację
człowieka z Bogiem.
Ewangelia Marka przedstawia ludzi, którzy są ofiarami takiego
wypaczania religii. Ludzie ci są zranieni, chorzy, zniewoleni,
kontrolowani, manipulowani. Ludzie są rozbici, podzieleni na
lepszych i gorszych, czystych i nieczystych, sprawiedliwych i
nieprawych, rządzących i rządzonych. Silniejsi wykorzystują
słabszych. Są zazdrośni i walczą o swoje przywileje. Rywalizują,
walczą ze sobą. Jedni usiłują zniszczyć drugich.
Jezus oczyszcza obraz Boga. Ukazuje Boga, który jest całkowicie
inny niż ten, którego ukazywało nauczanie ówczesnych
autorytetów religijnych. W ten sposób wyzwala lud spod ich władzy.
Jak również wyzwala ich z tego stanu zagubienia.
Bóg pragnie, aby jego wybrani pomazańcy (kapłani) służyli
ludziom i objawiali im miłosierną obecność Boga, a nie panowali
nad nimi, czyli aby nie dominowali i nie wykorzystywali oddanych
pod ich opiekę ludzi dla własnych zysków.

ROZDZIAŁ III
15. W szabat w synagodze Jezus uzdrawia człowieka z bezwładną ręką
(Mk3,1-6)
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I znów wszedł do synagogi. I był tam człowiek, mający uschniętą
rękę. I śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, aby móc go oskarżyć. I
powiedział do człowieka, który miał uschniętą rękę: Wstań [i wyjdź]
na środek. I powiedział do nich: Czy jest dozwolone w szabat czynić
dobro, czy czynić zło; życie (duszę, dech życia) uratować, czy zabić?
Oni jednak milczeli. I powiódł po nich gniewnym spojrzeniem,
zasmucony z powodu ich skamieniałych serc, i powiedział do tego
człowieka: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, a jego ręka stała się znów
[zdrowa]. I zaraz po wyjściu faryzeusze rozpoczęli naradę z
herodianami w jego sprawie, aby go zgładzić.










Ponieważ rabini pozwalali pomagać w szabat w przypadku
niebezpieczeństwa śmierci, (np. podczas porodu, gdy człowiek
został przysypany zawaloną ścianą itd.), dlatego też na pytanie
Jezusa faryzeusze powinni odpowiedzieć, że w szabat można czynić
dobro i ratować życie. Gdy skutkiem nie udzielenia pomocy była
śmierć człowieka, oznaczało to, że ten, który odmówił udzielenia
pomocy, skazał potrzebującą osobę na śmierć, czy wręcz, że zabił
tego człowieka. Faryzeusze milczą najprawdopodobniej z tego
powodu, że taka odpowiedź byłaby udzieleniem pozwolenia
Jezusowi na uzdrawianie ludzi. Nie czekając na pozwolenie władz,
Jezus sam uzdrawia człowieka i w ten sposób odpowiada na
postawione przez siebie pytanie.
Jezus pogłębia powyższą naukę rabinów i rozszerza ją na wszelkie
dobro. Całe Prawo jest dla dobra człowieka. Nie można na
podstawie Prawa szkodzić człowiekowi, ani też unikać czynienia
dobra.
Smutek, czy wręcz gniew Jezusa jest całkowicie odmienny od
gniewu i smutku faryzeuszów. Gniew faryzeuszów wynika z
poczucia zagrożenia oraz z zawodu własnych oczekiwań. Natomiast
smutek oraz gniew Jezusa wynika ze spotkania obiektywnego zła.
W tym przypadku złem, które wywołuje gniew Jezusa, jest
zatwardziałość faryzeuszów na dobro oraz na słowa Boga, który
przemawia przez Jezusa.
Może wydawać się, że poprzez zadanie tego pytania Jezus
prowokuje konflikt, jednak najprawdopodobniej Jezus chce dać
szansę faryzeuszom na refleksję, a może chce sprawdzić czy
zrozumieli Jego poprzednie nauczanie i czy sami są w stanie
wyciągnąć właściwe wnioski.
Według definicji pracy, jaką stosowali Żydzi, to uzdrowienie nie
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było pracą, ponieważ Jezus nie dotknął chorego, a jedynie kazał
mu wyciągnąć rękę. Może to świadczyć o ostrożności Jezusa. Jezus
postępuje tak, aby nie dać przeciwnikom argumentów do Jego
aresztowania. Potwierdza to, że Jezus nie chciał sprowokować
żadnego konfliktu.
Opozycja władz jest coraz mocniejsza. Faryzeusze wraz ze
zwolennikami Heroda planują zabić Jezusa. Ponieważ Jezus jest
ostrożny i nie daje im oczywistych powodów do oskarżenia i
pojmania, muszą się naradzać, aby znaleźć jakiś sposób na
zrealizowanie własnych zamiarów.

16. Coraz większy tłum gromadzi się wokół Jezusa (Mk3,7-12)

A Jezus wraz ze swoimi uczniami wycofał się ku morzu. I wielu z
Galilei idzie [za] nim. I wielu z Judei, z Jerozolimy, i z Idumei, zza
Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu, słysząc o tym, ile dokonał,
przyszło do niego. I powiedział swoim uczniom, żeby ciągle była dla
niego [przygotowana] łódka, z powodu tłumu, aby go nie stratował.
Wielu bowiem uzdrowił, tak że ci, którzy mieli dolegliwości (plagi,
bicze), parli na niego (napadali go, rzucali się na niego), aby go
dotknąć. A duchy nieczyste, ilekroć go widziały, padały przed nim
(przypadały do niego) i krzyczały mówiąc: Ty jesteś synem Bożym! I
często nakazywał im (karcił je), aby go nie ujawniały.




W wyniku wygranych Jezusa w publicznych sporach, oraz
ukazania mocy silniejszej niż władza faryzeuszy i uczonych w
Piśmie, coraz większy tłum gromadzi się wokół Niego. Ludzie
przychodzą nie tylko z najbliższych okolic, ale nawet ze stolicy,
oraz innych odległych miejsc, (Judea, Idumea – południe;
Transjordania – wschód; Tyr i Sydon – północ, kraj pogan).
Użyte czasowniki świadczą o agresywności tłumu i realnym
zagrożeniu dla Jezusa. Ponieważ cisnący się na Jezusa tłum
zagraża Jego życiu, każe On przygotować łódź, z której mógłby
bezpiecznie nauczać. Jednak jeszcze z niej nie korzysta. Skorzysta
następnym razem, kiedy zbierze się jeszcze większy tłum ludzi.
Marek podkreśla w ten sposób stopniowy wzrost popularności
Jezusa. Jednak powodem tej popularności nie jest wiara w to, że
Jezus jest Synem Bożym lub Mesjaszem, ale korzyści, jakie ludzie
czerpią z Jego mocy, oraz rozbudzone cudami ich oczekiwania
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wobec Jezusa. Nie są zainteresowani samym Jezusem, ale mocą,
jaką On posiada. Chodzi im o korzyści, jakie mogą osiągnąć dzięki
tej mocy. Lud jest po prostu po stronie silniejszego, a przynajmniej
po stronie tego, który w danym momencie wydaje się być
silniejszym, od którego oczekują większych korzyści. Gdy Jezus
zostanie pojmany i będzie wydawało się, że to władze są silniejsze,
lud odejdzie od Jezusa, stanie po stronie władz i wraz z nimi będzie
domagał się śmierci Jezusa. Ich wroga i agresywna postawa wobec
Jezusa będzie wzmocniona zawodem, jaki lud odczuje wobec Tego,
który według ich oczekiwań miał pokonać władze i stać się Królem
Izraela, który zaspakajałby ich wszystkie potrzeby.
Oprócz samego Jezusa, narratora i słuchaczy, tylko duchy
nieczyste wiedzą o tym, że jest On Synem Bożym. Inni ludzie
gromadzą się wokół Jezusa, gdyż doświadczają uzdrowień i
wyzwolenia z mocy złego ducha. Pełna znajomość Jezusa nie jest
potrzebna do tego, aby być uzdrowionym lub uwolnionym spod
władzy duchów nieczystych. Wystarczy wiara w Jego moc. Ludzie
nie wyrażają miłości do Jezusa, ale jedynie pragnienie Jego mocy
dla własnej korzyści.
Ponieważ Jezus zabrania złym duchom mówić ludziom o tym, kim
On jest, uczestnicy tych wydarzeń nie poznają tożsamości Jezusa.
Jednak poprzez opisywanie tych scen, oraz przekazywanie słów
złych duchów, Marek ciągle przypomina słuchaczom o tym, kim w
rzeczywistości jest Jezus. W ten sposób chce nas stopniowo
doprowadzić do prawdziwej wiary, która nie polega na
wykorzystywaniu mocy Jezusa do realizacji własnych celów (jak
czynił to zgromadzony wokół Jezusa tłum), ale na poznaniu i
umiłowaniu Jezusa oraz na poświęceniu się realizacji otrzymanej
od Niego misji.

17. Jezus powołuje dwunastu apostołów (Mk3,13-19)

I wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a
oni przyszli do niego. I powołał (uczynił) dwunastu, których też
nazwał wysłannikami, aby z nim byli i aby ich posłał głosić, i aby
mieli władzę wyrzucać demony. I ustanowił (uczynił) dwunastu:
Szymona, któremu nadał imię Skała, Jakuba, [syna] Zebedeusza,
i Jana, brata Jakuba, którym nadał imię (lub imiona) Boanerges,
co znaczy Synowie Gromu. I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i
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Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, [syna] Alfeusza, i Tadeusza, i
Szymona Kananejczyka i Judasza Iskariotę, który też go wydał.
Modlitwa w górach
Izraelici wierzyli, że góry sięgają niższego nieba, dlatego też
uznawali je za miejsca szczególnej bliskości Boga. Góry były
miejscem na epifanie, objawienia, modlitwę (Mojżesz, Eliasz). Jezus
często idzie w góry, aby modlić się.
Góry były także miejscem ucieczki i schronienia. Także Jezus w
chwilach zagrożenia wycofywał się w góry.
 Wybór apostołów
o Wybór Boga jest zawsze Jego wolną decyzją. Kryterium wyboru
jakiegoś człowieka przez Boga, jest jedynie Jego miłość do tego
człowieka, a nie jakieś szczególne cechy, zdolności lub zasługi
wybranego.
o Apostoł jest powołany i wybrany przez Jezusa w tym celu, aby z
Nim był, by Mu towarzyszył, a przez to poznał osobiście Jezusa i
nawiązał z Nim miłosną relację, a następnie został posłany i
działał tak jak Jezus i ostatecznie stał się takim jak Jezus.
Poprzez wybór Dwunastu Apostołów Jezus rozpoczyna
organizować lud, który coraz liczniej zbierał się wokół Niego.
Liczba Apostołów, którzy stają się fundamentem Nowego Ludu
Bożego, odpowiada dwunastu pokoleniom (plemionom) Izraela,
który jest Bożym Ludem Starego Przymierza.
Apostołowie nazwani są po imieniu, co oznacza ich osobistą i
osobową więź z Tym, który ich powołał. Ich moc płynie z tej
osobistej relacji do Jezusa.
 Przetłumaczone na „wydał” greckie słowo „paradidoni” posiada
podwójne znaczenie:
1. przekazywać (wiadomość, rzecz)
2. wydawać (w ręce), zdradzać



W Ewangelii Marka, słowo to jest używane zarówno w jego
pozytywnym, jak i negatywnym sensie, jednak ostateczny głos ma
zawsze znaczenie pozytywne. W ten sposób Marek przekazuje nam
prawdę o tym, że Bóg realizuje swój plan zbawienia zarówno przez
zgodną z Jego wolą współpracę człowieka, jak i poprzez jego
działanie sprzeczne z wolą Boga.
o Głosić Jezusa znaczy przekazywać Go innym ludziom.
o Jezus rozpoczął swoje dzieło głoszenia Ewangelii po wydaniu
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Jana Chrzciciela.
o Uczniowie rozpoczynają realizować swoją misję po wydaniu
Jezusa.
o Uczniowie także są wydawani, ale po nich inni uczniowie
rozpoczynają działanie i przekazują Jezusa.
o Niezależnie od tego, czy Jezus jest przekazywany
(przedstawiany z miłością), czy też zdradzany (wydawany w
ręce oprawców), Jezus nawiązuje relację z tymi, w których ręce
jest wydany, składa przed nimi świadectwo miłości, Ewangelia
jest głoszona, a Królestwo Boże rozszerza się (wzrasta).
18. Krewni Jezusa usiłują przerwać Jego działalność (Mk3,20-21)

I przychodzi do domu i znów schodzi się tłum, tak że nie mogli
nawet zjeść chleba. I gdy jego bliscy (ci od niego) usłyszeli [o tym],
wyszli, aby go zatrzymać (chwycić, aresztować); mówili bowiem,
że odszedł od zmysłów (doprowadził się do szału, stanął poza
sobą)
 Obok gór i pustkowia, dom (własny, Szymona, albo innego ucznia)
jest dla Jezusa miejscem schronienia i odpoczynku. Możliwe, że
Marek wskazuje tutaj na wspólnoty chrześcijańskie, które
gromadziły się w domach (oikon), jako na miejsca, które dla
uczniów Jezusa powinny być miejscem wzmocnienia, tak aby
następnie mogli oni spełniać swoją misję w społeczeństwie, które
niejednokrotnie było bardzo wrogo nastawione do nich.
 Opis ten pokazuje jak bardzo Jezus oddany był swojej misji. Czynił
to kosztem własnych potrzeb (takich jak posiłek, sen). Widząc to
ludzie nie mogli tego pojąć, byli przekonani, że Jezus oszalał. Użyte
tutaj greckie słowo „existemi” oznacza bycie w transie, w ekstazie.
Jest przeciwieństwem racjonalnego myślenia, chłodnego podejścia
do sprawy.
 Próba oderwania Jezusa od realizacji misji, ukazuje brak
zrozumienia dla Jezusa wśród Jego najbliższych (krewnych).
Niewątpliwie taki brak zrozumienia, jak również próby
odciągnięcia od realizacji misji, doświadczali także cierpiący
prześladowania chrześcijanie wspólnoty, do której należał Marek.
Dla najbliższych ich postawa mogła wydawać się całkowicie
nieracjonalna, czy wręcz autodestruktywna, a przynajmniej psująca
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opinię rodzinie. Wiedząc, że także Jezus doświadczał
niezrozumienia oraz sprzeciwu własnej rodziny, uczniowie byli w
stanie jeszcze pełniej identyfikować się z Jezusem.
19. Jezus jest oskarżony o wypędzanie złych duchów mocą ich
przywódcy (Mk3, 22-30)

I uczeni w Piśmie (pisarze) ci, którzy przybyli z Jerozolimy,
mówili, że ma Belzebuba i że wypędza demony, przez przywódcę
demonów. I przywołał ich do siebie, mówił do nich w przykładach:
Jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli [jakieś] królestwo jest
wewnętrznie (przeciw sobie) podzielone, to królestwo nie może
przetrwać. I jeśli [jakiś] dom jest wewnętrznie (przeciw sobie)
podzielony, to ten dom nie będzie mógł przetrwać. I jeśli szatan
powstaje przeciw sobie i jest podzielony, nie może przetrwać, lecz
jest to jego koniec (jest skończony). Nikt przecież nie może wejść
do domu siłacza i złupić jego rzeczy, jeśli najpierw nie zwiąże
siłacza, by dopiero wtedy złupić jego dom. Amen mówię wam,
wszystko będzie odpuszczone synom ludzkim, ich grzechy i
bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili. Kto by jednak zbluźnił
względem ducha świętego, nie uzyska odpuszczenia na wieki, lecz
winny jest grzechu wiecznego (wiecznego zgrzeszenia). Bo mówili:
ma Ducha nieczystego.




Do oskarżania Jezusa dołączają się uczeni w Piśmie (znawcy
Prawa) z Jerozolimy. Ten fakt podkreśla wzrost znaczenia Jezusa
oraz wzrost zainteresowania Jego Osobą. Do tej pory byli to tylko
przedstawiciele lokalnej władzy. Znawcy Prawa mylnie uważają
dzieło Ducha Świętego, za dzieło duchów nieczystych. Ich
oskarżenie jakby pokrywało się z oskarżeniem krewnych i ukazuje
jak bardzo Jezus był niezrozumiany zarówno przez najbliższych
jak i przez wrogów.
W odpowiedzi na zarzuty uczonych w Piśmie, Jezus mówi o dwóch
możliwościach klęski szatana. Pierwszą możliwością jest
wewnętrzne rozbicie. Ponieważ szatan jest inteligentny i sam nie
rozbija swojego królestwa, zarzuty uczonych w Piśmie są
całkowicie bezpodstawne. Natomiast drugą możliwością jest
związanie go, czyli pokonanie, przez kogoś, kto jest od niego
mocniejszy. To właśnie czyni Jezus. Nie jest sprzymierzeńcem
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szatana, ale jego największym wrogiem.
Przypowieść o mocarzu jest alegorią o szatanie, którego Jezusa
pokonał na pustyni, przed rozpoczęciem publicznej działalności.
Jezus nie mówi otwarcie o tym, że sam pokonał szatana, w tym
celu, aby nie zostać oskarżonym o bluźnierstwo. Przez tą alegorię
oświadcza, że „wszedł do domu mocarza,” którym jest szatan i
obezwładnił go. Z tego właśnie powody ma nad nim władzę.
Jezus obezwładnił szatana poprzez wybór wierności Bogu, wybór
całkowitego oddania i zaufania, oraz pełnienia Jego woli. Teraz
może swobodnie „plądrować” ziemskie królestwo wroga Boga i
ludzi.
Swoim przykładem Jezus poucza nas o sposobie uchronienia się
przed zgubnymi wpływami szatan, czy tez ogólnie zła. Sposobem
tym jest bezkompromisowe oddanie się Bogu oraz zawierzenie Mu,
bez wchodzenia w jakiekolwiek układy z szatanem (pokusą, złem).
Czytelnikom, którzy znają tożsamość Jezusa, jest łatwiej
zrozumieć Jego alegorie, niż ludziom, którzy bezpośrednio biorą
udział w wydarzeniach i nie wiedzą, że Jezus jest Mesjaszem,
umiłowanym Synem Boga. Czasami nawet czytelnik nie jest w
stanie zrozumieć przypowieści. Brak zrozumienia nie powinien
zniechęcać, ale wprost przeciwnie powinien mobilizować do
poznawania całego kontekstu, czy też większego zaangażowania,
oraz pogłębiania wiary, gdyż właśnie ona jest kluczem do
zrozumienia przypowieści Jezusa.
Faryzeusze nie mają wiary, ani otwartego serca, dlatego też
rozumieją coraz mniej.
Wzmianka o rozbitym domu, jest także ostrzeżeniem dla
chrześcijan. Wewnętrzne rozbicie wspólnoty uczniów Jezusa jest
dla niej śmiertelnym zagrożeniem. Jeśli jednak zachowają jedność
żadna siła nie będzie w stanie ich zniszczyć.
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Przy okazji odpierania bezpodstawnych i nieracjonalnych
zarzutów faryzeuszy, Jezus wspomina o możliwości nie uzyskania
odpuszczenia własnego grzechu i trwania w tym grzechu na wieki.
Przez całą swoją działalność, a także śmierć na krzyżu oraz
zmartwychwstanie, Jezus ukazał, że nawet bez prośby człowieka
Bóg nieustannie przekracza stworzone przez człowieka bariery,
przybliża się do niego i bezwarunkowo przebacza mu jego grzechy.
Jednak, aby grzech został odpuszczony i całkowicie „wymazany”,
człowiek musi przyjąć Ducha Bożego, musi przyjąć samego Boga.
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Grzech nie jest jakimś długiem (choć czasami jest do niego
porównywany), który, aby przestał istnieć, wystarczy wymazać z
rejestru. Grzech jest odejściem od Boga, jest zerwaniem przez
człowieka więzi z Bogiem. Dlatego też grzech, a właściwie jego
skutek, przestaje istnieć dopiero, gdy wraz z przyjęciem
przebaczenia, człowiek przyjmie samego Boga, czyli w momencie
pełnego pojednania człowieka z Bogiem. Jeżeli do tego pojednania
nie dochodzi, to jest to zawsze wina człowieka, który trwa w swojej
zatwardziałości i uparcie odrzuca zbliżającego się do niego Boga.
Jeżeli człowiek grzeszy licząc na przebaczenie Boga, ukazuje, że
wybiera grzech ponad Boga, a Boga traktuje tylko, jako środek do
uniknięcia konsekwencji własnego grzechu. Człowiek taki jedynie
oszukuje siebie, może nawet cieszyć się jakimś spokojem
psychicznym, czy też odczuwać jakąś satysfakcję z powodu swojego
cwaniactwa, ale w rzeczywistości coraz bardziej wiąże się z
grzechem, a oddala się od Boga, czyli pogłębia swoją
zatwardziałość, swoje zniewolenie. Taki sposób życia może
uniemożliwić człowiekowi prawdziwą skruchę, prawdziwe
nawrócenie, prawdziwe pojednanie się z Bogiem. Taki człowiek
sam siebie skazuje na wieczne potępienie.
20. Matka i bracia Jezusa (Mk3,31-35)

I przyszła jego matka oraz jego bracia i stanąwszy na zewnątrz,
posłali do niego, aby go wezwać. I siedział wokół niego tłum. I
powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia i twoje siostry stoją
na zewnątrz i szukają cię. I odpowiedział im mówiąc: Kto jest
moją matką i moimi braćmi? I popatrzywszy się na tych, którzy
wokół niego siedzieli, powiedział: Oto moja matka i moi bracia.
Kto bowiem pełni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i
matką.


Przez ponad 30 lat (90% życia) Jezus prowadził życie rodzinne. W
ten sposób pokazał jak bardzo to życie ceni. Jednak jednocześnie
Jezus uważał, że ważniejsze niż więzy krwi, jest posłuszeństwo
woli Boga. Ludzie pełniący wolę Boga, czyli żyjący w miłości, wiążą
się ze sobą więzami, które są mocniejsze niż więzy rodzinne.
Innymi słowami, więzy miłości są mocniejsze niż więzy krwi. W
przeciwieństwie do więzów rodzinnych, więzy miłości trwają przez
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całą wieczność. Wobec tego uczniowie Jezusa stanowią nową
rodzinę, której nawet śmierć nie zdoła rozłączyć.
Jezus był związany w Maryją mocnymi więzami synowskimi, ale
mocniejszymi i trwalszymi więzami były więzy, które tworzyła
wiara i posłuszeństwo Bogu, czyli realizowanie przez Nich woli
Boga.
Nie dość, że więzi rodzinne, podobnie jak małżeństwo, należą
jedynie do ziemskiej rzeczywistości, to bardzo często są one bardzo
chore. Istnieje bardzo wiele rodzin patologicznych, które nie
funkcjonują prawidłowo, nie przekazują i nie kształcą
prawdziwych wartości. Rodziny te zamiast być miejscem
prawidłowego rozwoju człowieka, są miejscem jego deformowania.
Nie są miejscem uzdrawiania ran, ale miejscem psychicznego, a
niejednokrotnie nawet fizycznego ranienia. Miłość do Boga i
posłuszeństwo Jego woli nie rozbija rodziny, ale uzdrawia i
wzmacnia więzi jej członków.
W nowej rodzinie człowiek uzyskuje wielu nowych braci i sióstr, a
nawet matek, czyli wiąże się z wieloma ludźmi nowymi więzami,
wchodzi w nowe relacje. Jednak w tej nowej rodzinie, we
wspólnocie, nie ma „nowych ojców”, czyli tych, którzy sprawują
władzę. Ojciec jest jeden w niebie. Wszyscy we wspólnocie są równi.
Ze względu na osoby występujące w epizodach 18, 19 i 20 stanowią
one następną „markową kanapkę.”
A1 (18) Ludzie bliscy Jezusowi, uczniowie
B (19) Uczeni w Piśmie, wrogowie Jezusa
A2 (20) Ludzie wokół Jezusa, Jego bliscy: matka bracia i siostry
Wielu ludzi przyjmuje zaproszenie Jezusa do życia wartościami
Królestwa Bożego z wdzięcznością i entuzjazmem. Ludzie ci łączą
się w nową rodzinę. Jednak taka reakcja człowieka nie jest ani
automatyczna, ani oczywista. Nie wszyscy są otwarci ma
zaproszenie Jezusa. Ci, którzy nie przyjmują Ewangelii stanowią
zagrożenie dla Jezusa. Marek ukazuje w ten sposób, że Jezus głosi
Ewangelię i gromadzi nowy Lud Boży z narażeniem własnego
życia.

ROZDZIAŁ IV
21. Przypowieść o ziarnie (Mk4, 1-9)
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I znowu zaczął nauczać nad morzem. Zebrał się przy nim
ogromny tłum, tak że wszedł do łodzi i usiadł [w niej] na morzu,
a cały tłum był na lądzie nad morzem. I uczył ich w wielu
przykładach, i w swoim nauczaniu tak do nich mówił:
Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby zasiać. I stało się, gdy siał,
że [jedno ziarno] padło obok drogi i przyszły ptaki i zjadły je. I
inne padło na skalisty [grunt], gdzie nie miało wiele ziemi i
natychmiast wzeszło, gdyż ziemia nie była głęboka. I gdy
wzeszło słońce, zostało spalone i uschło, ponieważ nie miało
korzenia. I inne padło w ciernie; i wyszły ciernie i zdusiły je, i
nie dało owocu. I inne padły w dobrą (idealną) ziemię i dały
owoc, gdy wyszły i wzrosły, przyniosły [owoc] trzydziestokrotny,
i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny. I powiedział: Kto ma uszy,
[aby] słuchać, niech słucha.








Jezus ponownie naucza nad morzem. Tym razem używa
przygotowanej wcześniej łodzi. Najprawdopodobniej tłum jest tak
samo agresywny jak poprzednio, ale musiał być on znacznie
większy i stanowił tak wielkie zagrożeniem dla Jezusa, że musiał
On dla swojego bezpieczeństwa użyć łodzi.
Konieczność użycia łodzi ukazuje także fakt, że Jezus nie był w
stanie kontrolować tłumu, tak samo jak nie mógł kontrolować
innych indywidualnych ludzi. Musiał używać ludzkich środków,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, jakie groziło Mu ze strony
nieokiełzanego tłumu.
Podobnie jak siewca z przypowieści, który sieje ziarno nie tylko w
tą ziemię, która daje jakąś nadzieję na wydanie owocu, ale także w
tą, która takich nadziei nie rokuje, Jezus kieruje swoje słowa do
wszystkich, którzy tylko mogą słuchać. Jezus przemawia nie tylko
do swoich uczniów i innych ludzi dobrej woli i posiadających
otwarte serce, ale także do takiego nieokiełzanego tłumu, a nawet
do zatwardziałych faryzeuszy.
Przypowieści Jezusa opierają się na codziennym doświadczeniu
Izraelitów, jednak nie są prostym obrazem tej rzeczywistości.
Zawierają elementy niezgodne z tą rzeczywistością, a nawet takie,
które mogą wywołać u słuchaczy zdziwienie, a nawet protest. W
życiu codziennym rolnik siał cenne ziarno bardzo uważnie i tylko
tam, gdzie istniały warunki do wzrostu rośliny. W przypowieści
Jezusa siewca wydaje się być bardzo nieuważnym, czy wręcz
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wydaje się marnotrawić cenne ziarno. Ta różnica wynika stąd, że
Jezus nie mówi o zwykłym rolniku, ale o samym Bogu. Nie mówi o
sianiu normalnego ziarna, ale o nieograniczonej i niewyrachowanej
hojności Boga w udzielaniu człowiekowi potrzebnych mu łask.
Łaska Boża jest zawsze wystarczająca, a nawet większa niż
potrzeba. Jej owoc natomiast zależy od otwartości człowieka, jak
również od jego współpracy.
22. Jezus tłumaczy powód nauczania w przypowieściach (Mk4, 10-13)

I kiedy został sam, ci, którzy z dwunastoma [byli] wokół niego,
zaczęli go pytać o przykłady. I powiedział im: Wam dana jest
tajemnica królestwa Bożego; tamtym natomiast, którzy są
zewnątrz, wszystko podaje się (staje się) w przykładach, aby
patrząc, patrzyli, i nie widzieli;
i słuchając, słyszeli, i nie rozumieli,
żeby się nie nawrócili i nie zostało im odpuszczone.
I powiedział im: Nie znacie tego przykładu? To jak poznacie
wszystkie [inne] przykłady?



Jezus naucza w przypowieściach, ale nawet uczniowie nie
rozumieją ich sensu. Dlatego też Jezus musi tłumaczyć powód
nauczania w przypowieściach, a także ich znaczenie.
Aby zrozumieć użyty tutaj cytat ze Starego Testamentu potrzebne
jest poznanie biblijnego pojęcia Bożego działania. Żydzi żyli w
świecie politeistyczny. W tym czasie nawet oni byli przekonani, że
Bóg ich przodków jest tylko jednym z wielu bogów. Walka między
ludźmi, obrazowała walkę między bogami. Jeżeli jakiś narów
zwyciężał, to tylko dlatego, że ten naród miał silniejszego boga, niż
jego wrogowie.
Ponieważ Bóg objawiał się Izraelitom stopniowo, bardzo często
częściowe objawienie interpretowali na podstawie swojego
ówczesnego przekonania lub doświadczenia. Kiedy poznali, że Bóg
jest wszechmocnym Władcą, interpretowali tą prawdę na
podstawie doświadczenia działania najpotężniejszego człowieka,
jakiego znali. Dla nich takim człowiekiem był król lub faraon.
Władcy ci nie tolerowali żadnego nieposłuszeństwa. Zmuszali
swoich poddanych do postępowania zgodnego z ich wolą.
Ewentualne nieposłuszeństwo karali bardzo srogo, nawet śmiercią.
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Ponieważ Izraelici uwierzyli, że ich Bóg jest najpotężniejszym
Władcą, nabrali przekonania, że nikt, nawet tak potężny władca,
jakim był Faraon nie mógł sprzeciwić się Bogu. Fakt, że Faraon
sprzeciwiał się nakazom Boga, był tłumaczony tym, że to sam Bóg
zatwardził serce Faraona i w ten sposób spowodował jego sprzeciw.
Tak więc paradoksalnie nawet nieposłuszeństwo wobec Boga, było
uważane przez Izraelitów, za zgodne z Jego wolą i tym samym było
wyrazem posłuszeństwa, czy też wszechmocy Boga (Wj7,1-5).
Podobnie było z odrzucaniem słów proroków (Iz6,8-10; 55.10-11).
Według Izraelitów to Bóg sprawiał, że ludzie nie odpowiadali
pozytywnie na ich wezwania. Konsekwencją takiego myślenia było
przekonanie, że wszystko, co się rzeczywiście wydarza, zarówno
dobro jak i zło, przyjęcie woli Boga, jak i jej odrzucenie, jest
spowodowane działaniem samego Boga. W ten sposób Izraelici
ukazywali wszechmoc Boga, czy też inaczej Jego przewagę nad
innymi bogami, którzy byli czczeni przez ludy otaczające Izrael.
Jezus ukazuje swym życiem oraz nauczaniem, że Bóg pragnie,
aby wszyscy ludzie Go poznali i przyjęli, tak aby ostatecznie
wszyscy ludzie byli całkowicie uzdrowieni. Bóg, którego objawia
Jezus nie zatwardza serca żadnego człowieka, nie zamyka uszów
ani oczów człowieka. Jeżeli człowiek nie przyjmuje słowa Bożego,
jeżeli to słowo, nie wydaje owoców w życiu jakiegoś człowieka,
nigdy nie jest to winą Boga, ale jest zawsze winą samego człowieka.
Jak ukazuje to przypowieść o ziarnie, człowiek rzeczywiście jest
wolny i z własnej winy może zmarnować dar Boga.
Zgodnie ze starotestamentalnym objawieniem Bóg rzeczywiście
jest wszechmocnym, jest rzeczywistym Panem całego świata.
Jednakże Bóg działa w inny sposób niż władcy tego świata. Działa
w inny sposób, niż opisywali to autorzy Starego Testamentu. Bóg
nigdy nie zmusza człowieka do kierowania się Jego wolą, ani także
nie broni swojej władzy poprzez surowe karanie człowieka. Pomimo
tego, że człowiek może sprzeciwiać się Bogu, ta wolność człowieka
w żaden sposób nie ogranicza wszechmocy Boga. Nieposłuszeństwo
człowieka nie jest w stanie zniweczyć planów Boga. Co więcej, Bóg
ma moc użycia tego nieposłuszeństwa, dla jeszcze wspanialszej
realizacji swoich planów.
Przypowieści (przykłady, porównania, parabole) Jezusa są raczej
zagadkami, które dotyczą ukrytej obecności Królestwa Bożego w
świecie. W zależności od tego, kto ich słucha, zagadki te mogą
ujawnić więcej prawdy (rozjaśnić prawdę) o Królestwie Bożym, ale
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także mogą tę prawdę jeszcze bardziej zaciemniać. Podobnie jest z
rzeczywistymi wydarzeniami, które w zależności od postawy tego,
który je doświadcza, mogą przybliżyć do Boga i pogłębić jego
poznanie lub też mogą oddalać i zamazywać prawdę o Bogu. Nie
dotyczy to tylko Boga, ale także każdej innej sprawy. Nie każdy, kto
patrzy na ten sam obraz widzi to, co inni. Nie każdy, kto słucha
tych samych słów, tak samo je rozumie. Przeważnie jest odwrotnie.
Każdy wyciąga odmienne wnioski. Ważne jest nastawienie,
dotychczasowe doświadczenie, świadomość problemu, wiedza,
otwartość (wielu nie widzi, albo nie słyszy tego, co nie pasuje do ich
wyobrażenia, czy też przekonania.)
Przypowieści Jezusa są także alegoriami, które ukazują pewną
analogię między tym, o czym mówią, a Królestwem Bożym.
Udzielone
przez
Jezusa
wyjaśnienia
ukazują
sposób
funkcjonowania tych przypowieści. Objaśnienia te pomagają
zrozumieć przypowieści, których Jezusa nie tłumaczy.
Przypowieści mogą rozumieć tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa.
Natomiast ci, którzy nie wierzą, a szczególnie ci, którzy walczą z
Jezusem, którzy są zatwardziali i odrzucają Królestwo Boże, nie
rozumieją ich przesłania.
Brak zrozumienia nauki Jezusa często oznacza brak argumentów
do oficjalnego oskarżenia Jezusa. W tym przypadku przypowieści
są sposobem, który służy Jezusowi do uniknięcia aresztowania, do
którego na pewno doszłoby, gdyby to, co przekazuje przez
przypowieści powiedział bezpośrednio, ponieważ byłoby to uznane
za bluźnierstwo.
Ponieważ czytelnik zna tożsamość Jezusa, jest mu znacznie łatwiej
zrozumieć sens przypowieści niż postaciom z Ewangelii.
Pytania uczniów ukazują brak zrozumienia i jednocześnie brak
wiary. Ponieważ czytelnicy często pragnęliby zadać podobne
pytania, mogą się utożsamiać z uczniami.

23. Jezus tłumaczy znaczenie przypowieści o siewcy (Mk4, 14-20)

Siewca sieje słowo. Obok drogi, gdzie siane jest słowo, są tacy:
kiedy je usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i zabiera zasiane
w nich słowo. A ci siani na skalistej [glebie] są tacy: po usłyszeniu
słowa natychmiast z radością biorą je, i nie mają w sobie korzenia,
ale są niestali (tymczasowi) i potem, kiedy przyjdzie ucisk lub
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prześladowanie z powodu słowa, natychmiast potykają się. I inni
są posiani w ciernie. To są ci, którzy usłyszeli słowo, i wkraczają
troski tego wieku, i złuda bogactwa i pożądanie innych spraw i
zagłuszają słowo, tak że staje się bezowocnym. I są inni, posiani na
dobrą (idealną) ziemię, oni słuchają słowa, przyjmują je i wydają
owoc: jedno trzydzieści, i jedno sześćdziesiąt, i jedno sto.






Wyglądający na marnotrawiącego ziarno siewca jest obrazem
nieskończenie hojnego Boga, który obficie i bezwarunkowo dzieli
się swoim życiem ze wszystkimi ludźmi. Bóg pragnie, aby każdy
bez wyjątku człowiek uczestniczył w dziele zbawczym i w samym
zbawieniu. Dlatego też w przeciwieństwie do uważnego siewcy,
który sieje ziarno jedynie tam, gdzie widzi szansę na wzrost i
wydanie plonu, Bóg sieje ziarno swojego słowa, nawet tam, gdzie
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem nie ma żadnych szans na wzrost i
wydanie plonu, czyli wyraża swoją bezwarunkową miłość wobec
wszystkich ludzi i w ten sposób kieruje zaproszenie do
uczestniczenia w tej miłości także do takiego człowieka, który nie
przyjmuje Bożej miłości i odrzuca Jego zaproszenie.
Jezus porównuje swoje nauczanie (głoszenie Słowa Bożego) do
siania ziarna. Podobnie jak wiele z posianych ziaren nie przynosi
owocu, tak samo wiele wypowiedzianych przez Jezusa słów zostaje
zmarnowanych. Jednak pomimo tego, ostateczny plon będzie
zaskakująco obfity. Działalność Jezusa nie zostanie zmarnowana,
ale przyniesie wspaniały rezultat.
W przypowieści Jezus opisuje sytuację, której On sam
bezpośrednio doświadczał.
o Ziemia na drodze jest obrazem władz, które nie przyjmują
Jego słowa.
o Ziemia skalista jest obrazem uczniów, którzy nie wytrwali przy
Jezusie podczas prześladowań, Jego aresztowania, męki i
śmierci. Pomimo tego, że przyjęli słowo, odrzucili je z powodu
lęku przed trudem i cierpieniem.
o Ziemia ciernista obrazuje uczniów, którzy pomimo tego, że
przyjęli słowo Boże, nie zmienili swojego starego sposobu
myślenia, oraz starego sposobu życia. Ponieważ ciągle trwają
przy ludzkim sposobie myślenia, oceniania i wartościowania,
Słowo Boże stanowi dla nich olbrzymi ciężar. Aby zmienić tą
uciążliwą sytuację, odrzucają Słowo Boga i przyjmują słowo
innych ludzi, które jest mniej wymagające, a jednocześnie
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bardziej pasuje do ich przekonań.
Dobra ziemia obrazuje uczniów, którzy nie tylko przyjęli Słowo
Boże, ale także dali się temu Słowu wewnętrznie przemienić
poprzez trwanie przy nim i życie zgodne z tym Słowem w
każdej napotkanej sytuacji. Słowo przynosi obfity plon w tym
sensie, że ludzie ci coraz pełniej uczestniczą w życiu i miłości
Boga, stają się coraz to bardziej podobni do Jezusa, a swoim
życiem ukazują Miłość Boga innym ludziom, czyli podobnie jak
sam Jezus stają się siewcami Słowa Bożego.
Uczniowie, do których Marek kierował napisaną przez siebie
Ewangelię, także doświadczali podobnej sytuacji. Przypowieść,
która zapowiadała ostateczny sukces, nadawała sens pozornie
bezsensownej działalności młodego Kościoła oraz Jego cierpieniom,
była dla uczniów źródłem nadziei oraz siły potrzebnej do wiernego
kroczenia wskazaną przez Jezusa drogą i wytrwałej realizacji
otrzymanej misji.
Pomimo upływu dwóch tysięcy lat także współcześni chrześcijanie
mogą doświadczyć w swoim codziennym życiu prawdy zawartej w
przypowieści. Także dla nas przypowieść ta może być źródłem
nadziei oraz siły.
Przypowieść wskazuje na trzy główne źródła zagrożenia dla Słowa
Bożego. Są nimi działalność szatana, brak wytrwałości oraz ułuda
bogactw.
o W prawdzie Jezus pokonał już szatana, to jednak ciągle
prowadzi on walkę i może wyrządzić wielkie szkody. Nie
powinniśmy go ignorować. Jednak nie ma powodu do
panicznego lęku. Z przypowieści wynika, że szatan stanowi
realne zagrożenie jedynie dla tych, którzy są obok drogi, czyli
dla tych, którzy odrzucają Jezusa i są całkowicie zamknięci na
Jego słowo. Jeżeli tylko przez wiarę przygotujemy swoje serce,
będziemy otwarci na Słowo Boże i będziemy starali się kroczyć
drogą, które to Słowo ukazuje, to nawet szatan nie będzie w
stanie nam zaszkodzić.
o Ofiarami dwóch pozostałych źródeł zagrożenia stają się ludzie,
którzy bardziej ufają swoim lękom i pragnieniom (żądaniom,
oczekiwaniom, roszczeniom itd.) oraz fałszywym nauczycielom,
którzy dostosowują swoją naukę do oczekiwań słuchaczy, niż
Jezusowi.
o Lęk oraz fałszywa nadzieja, czyli ułuda to dwa miejsca, gdzie
szatan może najswobodniej działać i osiągnąć zamierzony cel,
o
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czyli odciągnąć człowieka od Boga.
o Przypowieść jest wezwaniem do przygotowania na przyjęcie
Słowa Bożego poprzez poznawanie prawdziwego dobra oraz
pogłębianie swojego zaufania do Jezusa. Takie przygotowanie
nie tylko umożliwi nam uniknięcie niebezpieczeństw, ale także
przyczyni się do tego, że zasiane w nas Słowo Boże wyda obfity
owoc.
24. Właściwa miara (Mk4, 21-25)

I mówił do nich: Czy lampka przychodzi [po to], aby była
położona pod korcem lub pod łóżkiem? Czyż nie [po to], aby była
położona na świeczniku (stojaku)? Nic bowiem nie jest ukryte, [w
innym celu niż tym], aby stało się widocznym, ani nic się nie
ukrywa, [w innym celu, niż w tym,] aby wyjść na jaw. Kto ma uszy,
aby słuchać, niech słucha!
I powiedział im: Patrzcie [na to], czego słuchacie! Jaką miarą
mierzycie, taką będzie wam mierzone, i dołożą wam. Temu
bowiem, który ma, będzie mu dane, i temu, który nie ma, zostanie
odebrane od niego i to co ma.


Tajemnica Mesjańska
Jezus zabraniał ludziom, którzy poznali Jego moc, oraz tym,
którzy rozpoznali w Nim Mesjasza, dzielić się z innymi swoim
doświadczeniem i odkryciem. Dlatego też wielu ludziom mogło się
wydawać, że Jezus chciał się ukryć i zachować swoją tożsamość w
tajemnicy. Pomimo tego, że Jezus przyszedł po to, aby oświecać
tych, którzy żyli w mroku grzechu, mogłoby się wydawać, że
chował swoją chwałę i światłość, którą przyniósł dla świata pod
korcem.
Jeżeli nawet na początku Jezus ukrywał swoją tożsamość, to nie
robił tego dla samego ukrycia, ale dla jeszcze większego objawienia.
Jezus miał swój plan, według którego nie powinien być rozpoznany
na początku, kiedy ludzie mieli błędne wyobrażenia o Mesjaszu i
posiadali wobec Niego błędne oczekiwania, czyli kiedy nie byli
jeszcze gotowi na Jego przyjęcie. Chciał, aby ludzie rozpoznali Go
później, kiedy już poznają naukę Jezusa oraz Jego samego, czyli,
kiedy zostaną przygotowani. Celem początkowego ukrywania
swojego światła, było wspanialsze i bardziej owocne jego
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zabłyśnięcie.
Brak cierpliwości i pospieszne dążenie do kosztowania owoców
swojej pracy, może doprowadzić do jej zmarnowania. Natomiast
rezygnacja z natychmiastowego cieszenia się, czy też
przechwalania się owocami własnej pracy, może przyczynić się do
uzyskania obfitszych plonów. Taka postawa wymaga dużej
cierpliwości. A jeżeli jest to realizacja otrzymanej od Boga misji,
wymaga także wielkiej ufności wobec Boga. Jest to taka sama
postawa, jaka wymagana jest od siejącego ziarna rolnika. Jest to
postawa, jaką w realizacji swojej misji ukazywał sam Jezus.
Miara, o której mówi Jezus to kryterium, jakim człowiek kieruje
się w swoim życiu. Mogą to być uznawane wartości, nasze motywy
(przyczyny, cele) działania, lub też, osoby, które darzymy
zaufaniem i które uznajemy za autorytet. Ostateczne owoce
naszego działania, a przynajmniej wpływ tego działania na nas
samych, zależy od tak rozumianej miary. Dla tych, którzy kierują
się słuszną miarą, nawet porażka, nawet tak wielka jak śmierć
Jezusa na krzyżu, wydaje dobre owoce i przyczynia się do wzrostu
tej osoby. Gdy natomiast człowiek stosuje złą miarę, to nawet
sukces, rozumiany, jako zrealizowanie swoich planów, czy też
spełnienie własnego pragnienia, może wydać złe owoce i zaszkodzić
tej osobie.
Jezus podkreśla ważność wyboru tego, co słuchamy (oglądamy,
czytamy), czyli ważność wyboru tego, na jaki, lub też na czyi wpływ
wystawiamy samych siebie, ponieważ te wybory kształtują naszą
„miarę”. Nawet, jeśli nie jesteśmy całkowicie tego świadomi
stopniowo przyjmujemy wartości, jakie wyraża to, czego słuchamy
(oglądamy, czytamy), czy też wartości, jakie posiadają ludzie, z
którymi obcujemy. Zacznie łatwiej jest wybrać źródło informacji lub
towarzystwo, niż kontrolować wpływ, jakiemu ulegamy.
Jezus ciągle „wystawia siebie” na działanie Słowa Bożego
(modlitwa, czytanie Pisma Św.) jednak nie jest automatem, który
realizuje wpisany w siebie program. Do podejmowania decyzji
używa własnego, ludzkiego rozumu, własnej ograniczonej wiedzy.
Analizuje nabyte doświadczenie. Planuje swoje działanie. Jednak
zawsze rezygnuje ze swoich wniosków lub decyzji, czy też z
realizacji własnego planu, gdy poznaje Wolę Boga. Można
powiedzieć, że kierowanie się Wolą Boga Ojca, było miarą, jaką w
swoim życiu stosował Jezus.
Takie postępowanie było wyrazem zaufania Jezusa do Boga Ojca,
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ale także było objawem Jego mądrości. Było to mądre działanie nie
tylko dlatego, że Bóg Ojciec pragnie dla człowieka zawsze tego, co
najlepsze, ale także dlatego, że jedynie to, co zaplanował Bóg jest
zawsze w pełni zrealizowane.
Nasze własne ograniczenia, działanie innych ludzi, czy też
różnorodne przypadkowe wydarzenia mogą uniemożliwić realizację
naszych ludzkich planów. W ten sam sposób różnorodne siły mogły
uniemożliwić realizację ludzkich planów Jezusa. Jednak nie
istnieje siła, która mogłaby uniemożliwić realizację planu Boga.
Ani prześladowania, ani zdrada ucznia, ani nawet okrutna męka i
śmierć na krzyżu, nie mogły zniszczyć zgodnego z wolą Boga Ojca
dzieła Jezusa, a wprost przeciwnie, przyczyniały się do tego, że
wydawało jeszcze wspanialsze owoce.
Ta nauka Jezusa o potrzebie cierpliwości i potrzebie ufności Bogu,
czyli nauka o stosowaniu właściwej miary, została umieszczona
pomiędzy przypowieściami o ziarnie, ponieważ jest komentarzem
do tych przypowieści. Nie tylko ukazuje postawę Jezusa, ale także
Jego wymagania wobec tych, którzy już są powołani lub w
przyszłości zostaną powołani do głoszenia Ewangelii, czyli siania
ziarna Bożego Słowa.

25. Jezus poucza w przypowieściach o wzroście Królestwa Bożego
(Mk4,26-34)

I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, jakby człowiek rzucił
siew w ziemię. [Potem] będzie spał i wstawał (budził się) nocą i
dniem, a ten siew będzie kiełkował i wzrastał (wydłużał się), ale
on nie wie jak. Ziemia sama z siebie przynosi owoc: najpierw
trawę (źdźbło), potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. Kiedy
wyda owoc, zaraz posyła sierp, gdyż nadeszło żniwo.
I mówił: Do czego powinniśmy porównać królestwo Boże lub
jakim przykładem powinniśmy je zilustrować (w jakim
przykładzie umieścić)? [Jest] jak ziarno gorczycy, które, kiedy
posieje się w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na
ziemi, i kiedy posieje się, wychodzi i staje się większe od
wszystkich warzyw i wypuszcza gałęzie tak wielkie, że ptaki nieba
mogą w jego cieniu budować gniazda.
W wielu takich przykładach głosić im słowo, stosownie do tego,
jak mogli słuchać. Bez przykładu zaś im nie głosił. Na osobności
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Trzy przypowieści o ziarnie i siewcy (epizody 23 i 25), stanowią
jedną serię. Są komentarzem Jezusa do tego, co działo się z Jego
dziełem.
o Pierwsza przypowieść mówiła o różnych rodzajach gleby, czyli
różnorodnych słuchaczach Jego nauki, oraz ich reakcjach na
usłyszane słowo.
o Druga przypowieść mówi o tym, że nasienie ma moc wzrostu
samo w sobie i w odpowiednim czasie wyda plon.
o Trzecia mówi o tym, że początkowy wzrost może wydawać się
bardzo nikły, to jednak ostateczny owoc będzie ogromny.
Przypowieść o wzroście ziarna wyraża przekonanie, że Królestwo
Boże, którego nadejście ogłosił Jezus, rośnie nawet wtedy, gdy tego
nie widać, nawet wtedy, gdy nikt tego nie rozumie, a jego wzrost
jest sprzeczny z przypuszczeniami, czy też ze zdrowym rozsądkiem
człowieka. Rośnie nawet wtedy, gdy Jezus tego nie chce i nie
rozumie jak to się dzieje. Królestwo Boże, czy też Słowo Boże jest
podobne do zasianego ziarna, które żyje swoim własnym życiem,
nie można kontrolować tego życia. Ziemia sama produkuje owoc, bo
została tak stworzona przez Boga.
Jezus mówi o wzroście Królestwa Boga, a nie własnego królestwa.
Zrozumienie tego procesu wzrostu nie jest najistotniejsze. Chodzi
przede wszystkim o to, aby siać słowo z nadzieją i przekonaniem,
że Bóg da wzrost. Do wzrostu Królestwa Bożego nie potrzebne jest
zrozumienie, ale oparte na zaufaniu posłuszeństwo woli Boga.
Kiedy ziarno wpadnie w ziemię i nawet nie widać, aby kiełkowało,
może wydawać się, że rzucenie tego ziarna w glebę było
marnotrawstwem. W tym sensie sianie ziarna wiąże się z
podjęciem ryzyka. Nie można jednocześnie zachować posiadanego
ziarna i cieszyć się plonem. Pomiędzy zasiewem, a zbieraniem
plonów istnieje etap pustki, doświadczenie straty. Nie mam już
tego, co posiadałem, ale także nie mam jeszcze tego, czego pragnę i
oczekuję. Podobnie jak w przypadku siania ziarna potrzebne jest
zaufanie do procesów życiowych, tak samo w przypadku głoszenia
Słowa Bożego, czy też ogólnie życia zgodnego z wolą Boga,
potrzebne jest zaufanie do Boga, oraz gotowość na podjęcie ryzyka i
doświadczenia pustki.
Ludzie potrzebują usłyszeć tą naukę, kiedy brakuje im wiary w
sens głoszenia Słowa Bożego lub czują, że to dzieło jest malutkie,
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jak ziarnko gorczycy. Najprawdopodobniej taki kryzys przeżywała
wspólnota, do której kierowana była Ewangelia.
Przypowieści te tłumaczą przyczynę poczucia rozczarowania i
niepowodzenia, które doświadczają ci, którzy zgodnie z nauką
Jezusa usiłują żyć wartościami królestwa Bożego. Te przypowieści,
które tłumaczą sposób działania Boga, mają stać się dla nich
źródłem nadziei, że oczekiwany przez nich moment wzrostu
nadejdzie, a oparte na Ewangelii życie wyda wspaniałe owoce.
Wzywają do zaufania, cierpliwości i wytrwałości.
Jezus pragnął, aby ludzie Go zrozumieli, dlatego dostosowuje się
do ich poziomu, do ich możliwości zrozumienia używa takich
prostych przykładów.

26. Jezus ucisza wzburzone morze (Mk4,35-41)

I mówił im tego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą
stronę. I pozostawili tłum i wzięli go z sobą tak jak był, do łodzi, i
inne łodzie były z nim. I zerwała się wielka nawałnica (szkwał) z
wiatrem, [która] rzucała fale do łodzi, tak że łódź już się wypełniała.
A on był na rufie i spał na podgłówku. Budzą go i mówią mu:
Nauczycielu, nie martwi cię [to], że giniemy? I wstawszy, skarcił
wiatr i powiedział do morza: Ucisz się! Zamilcz (załóż sobie
kaganiec)! I uciszył się wiatr i nastała wielka cisza. I powiedział im:
Dlaczego jesteście bojaźliwi (tchórzliwi)? Jeszcze nie macie wiary? I
przestraszyli się wielkim strachem i zaczęli mówić do siebie
nawzajem: Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne?




Epizod 26 jest wstępem do opisu działalności Jezusa wśród pogan.
Izraelici wierzyli, że są centrum ziemi, oraz że są otoczeni przez
narody pogańskie. Po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego (morze
Tyberiadzkie), która była celem przeprawy Jezusa i Jego uczniów,
znajdował się region Dziesięciu Miast (Dekapolis). Region ten
uważany był przez Żydów za teren nieczysty, czyli teren, który
podlegał panowaniu złych duchów. Poprzez swoją działalność na
tym terenie Jezus ukazuje, że Bóg jest obecny i działa z mocą także
na tym terytorium. Ta działalność jest równocześnie zapowiedzią,
że Jego uczniowie będą głosić Ewangelię na całym świecie. Także
ludy pogańskie staną się częścią nowego Ludu Bożego.
Morze było uważane przez Izraelitów za siedlisko złych duchów i
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królestwo zła (szatana). Według nich zarówno choroby, jak i
sztormy oraz inne kataklizmy były skutkiem działania złych
duchów. Jezus już wcześniej ukazał, że panuje nad szatanem oraz
nad chorobami. Teraz ukazuje swą władzę nad żywiołami natury.
Ucisza sztorm dokładnie tymi samymi słowami, jakie na początku
swej działalności użył do uciszenia złego ducha. Są to słowa: „Załóż
sobie kaganiec.” Uciszenie burzy jest działaniem tego mocniejszego,
któremu nawet morze i wiatr są posłuszne.
Morze jest dla Izraelitów miejscem chaosu i zniszczenia (potop).
Morze jest także symbolem śmierci.
Marek ukazuje podobieństwo działania Jezusa, do opisanego w
Starym Testamencie działania Boga.
o Bóg wprowadził porządek do chaosu. Jezus ucisza wzburzone
morze.
o Bóg, przez Mojżesza, rozdzielił morze Czerwone, aby uratować
Izraelitów. Przez uciszenie wiatru i morza Jezus ratuje swoich
uczniów przed śmiertelnym zagrożeniem.
o W ten sposób Marek ukazuje prawdę, że Jezus ma dostęp do
Boskiej mocy, czy też inaczej, że Boska moc działa przez Jezusa.
Retoryczne pytania Jezusa, wyrażają Jego frustrację, Jego zawód
wobec uczniów, którzy po tym wszystkim, co doświadczyli powinni
mieć już wiarę większą niż obecnie. Gdyby mieli taką wiarę, jaką
od nich oczekiwał Jezus, nie lękaliby się sztormu. Byliby tak
spokojni jak Jezus. Swoją postawą Jezus ukazuje, że wiara, która
jest także zaufaniem do Boga, jest źródłem wielkiej odwagi,
wyzwala od lęku. Pytania Jezusa ukazują problem, ale
pozostawiają go nierozwiązanym.
Te retoryczne pytania angażują czytelnika. Czytelnik sam próbuje
udzielić odpowiedzi lub też zaczyna jej poszukiwać.
Epizod ten można widzieć, jako streszczenie Ewangelii, jak
również streszczenie historii Kościoła. Opisuje także osobiste
doświadczenia uczniów Jezusa.
o Jezus spotykał wiele trudności w realizacji swej misji.
Uczniowie napotykają trudności w przechodzeniu od wartości
światowych do wartości Królestwa Niebieskiego. Kościół
napotykał i ciągle napotyka wiele trudności w działalności
misyjnej.
o Zarówno Jezus, jak i wielu uczniów doświadczają cierpienia
oraz śmierci. Niejednokrotnie sytuacja Kościoła, jak i sytuacja
poszczególnych uczniów wydaje się beznadziejna. Można mieć
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wrażenie, że Bóg nie jest obecny, że śpi, tak jak Jezus spał
podczas sztormu, i konsekwentnie, że działalność Jezusa, jak
również działalność Kościoła jest bezsensowna i beznadziejna,
że zakończy się totalną klęską.
o Jednak Bóg ukazuje swą moc i wierność. Jezus powstaje z
martwych. Podobnego zmartwychwstania, czy też ponownego
narodzenia doświadcza Kościół oraz indywidualni chrześcijanie.
o W konsekwencji takiego doświadczenia człowiek poznaje lepiej
Boga. Jest zadziwiony Jego mocą i ufa Mu coraz bardziej.
Łódź, która broniła Jezusa przed ludźmi została zaatakowana
przez fale. Jezus wycofał się przed „nawałnicą ludzi.” Nie użył
przeciw nim Boskiej mocy. Teraz moc Boga wykorzystuje do obrony
przed złem. Wystarczy tylko słowo, aby uciszyć nawałnicę. Wolność
złych duchów oraz wolność sił przyrody jest bardziej ograniczona
niż wolność człowieka, Bóg nie szanuje tej wolności do końca. Nie
szanuje jej tak, jak szanuje wolność człowieka.
Uczniowie, którzy byli w tej samej łodzi, co Jezus, zostali
zadziwieni Jego mocą i lepiej Go poznali. Uczniowie, którzy byli na
innych łodziach, nie wiedzieli, że burzę uciszył Jezus. Jak oni
odebrali to uciszenie się burzy? Może jedynie odetchnęli z ulgą i
doszli do wniosku, że po prostu mieli szczęście, że jakoś im się
udało przetrwać ten sztorm. Czy uwierzyli świadectwu uczniów,
którzy doświadczyli moc Jezusa?
Burza symbolizuje tutaj różnorodne trudności, jakie napotykają
uczniowie Jezusa na drodze kroczenia za Nim, czy też podczas
realizacji otrzymanej od Jezusa misji. Jezus nie chce, abyśmy
lękali się tych trudności do tego stopnia, aby lęk ten uniemożliwił
nam realizację naszej misji. Oczywiście nie potrzeba szukać
trudności na siłę. Jeśli jednak staną nam na drodze, to nie
powinniśmy od nich uciekać, ale raczej wejść w nie z wiarą i
ufnością, a na pewno spotkamy tam Boga i doświadczymy Jego
mocy.
Doświadczenie mocy Jezusa wyzwala z lęku, jest źródłem odwagi
potrzebnej do pokonania trudności i wiernego kroczenia za
Jezusem. Powinniśmy starać się dostrzegać działanie Boga w
naszym życiu, a nie tylko cieszyć się z tego, że „ mieliśmy szczęście”,
że „jakoś się udało.”

ROZDZIAŁ V
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27. Jezus wyzwala człowieka spod władzy Legionu (Mk5,1-20)

I przybyli na drugi brzeg morza, do kraju Gerazeńczyków. A gdy
wyszedł z łodzi, natychmiast, z grobowców wybiegł mu naprzeciw
człowiek we [władaniu] ducha nieczystego, który miał mieszkanie w
grobowcach. I nawet kajdanami nikt już nie mógł go związać, gdyż
wielokrotnie był zakuty w dyby i kajdany, i rozrywał kajdany i
kruszył dyby i nikt nie miał siły go ujarzmić. I przez całą noc i dzień
przebywał w grobowcach i w górach, krzyczał i tłukł się kamieniami.
I zobaczywszy z daleka Jezusa, przybiegł i pokłonił się jemu i
krzyknąwszy głosem wielkim powiedział: Co masz do mnie (co mnie
i tobie), Jezusie synu Boga najwyższego? Zaklinam cię na Boga
(Bogiem), abyś mnie nie dręczył. Powiedział mu bowiem: Wyjdź,
duchu nieczysty, z tego człowieka! I pytał go: Jakie [jest] twe imię?
Powiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I bardzo go
prosił, aby nie odsyłał ich z tego kraju.
Pasło się zaś tam przy górze duże stado świń. I poprosiły go
mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszli. I zezwolił im.
Po wyjściu, te duchy nieczyste weszły w świnie; i ruszyło stado, około
dwóch tysięcy, w dół urwiska do morza i utopiły (udusiły) się w
morzu. A pasący je uciekli i rozgłosili [to] w mieście i po polach. I
przyszli zobaczyć to, co się stało. I przyszli do Jezusa i zobaczyli
opętanego siedzącego, ubranego i przy zdrowych zmysłach
(zachowującego rozsądek), tego, który miał legion, i przestraszyli się.
Ci, którzy widzieli, opowiedzieli [o tym], jak to się stało z opętanym i
o świniach. I zaczęli prosić go, aby odszedł z ich granic. I gdy wsiadał
do łodzi, opętany prosił go, aby [mógł] z nim być. I nie pozwolił mu,
lecz powiedział: Idź do swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak
wiele Pan dla ciebie zrobił i [jak] zmiłował się nad tobą. I odszedł i
zaczął głosić w Dziesięciogrodzie, jak wiele Jezus dla niego uczynił, i
wszyscy dziwili się.


Pierwsze uzdrowienie na ziemi pogańskiej
o Opis opętanego człowieka odpowiada wyobrażeniom Żydów o
ogromie mocy złych duchów, które według nich panowały nad
pogańskimi terytoriami. Czytając ten opis można odczuć lęk,
który ogarniał Żydów na samą myśl o tych duchach.
o Człowiek ten był zniewolony i dręczony przez Legion.
Chrześcijanie, do których tę Ewangelię adresował Marek, z
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łatwością mogli identyfikować się z tym człowiekiem, ponieważ
sami dręczeni byli przez legiony rzymskie. Podobnie jak
współcześni Jezusowi Żydzi byli przekonani o potędze złych
duchów na terytorium pogańskim, tak samo współcześni
Markowi chrześcijanie mogli być przekonani o tym, że nikt nie
jest w stanie ujarzmić legionów rzymskich.
o Ukazanie władzy Jezusa nad Legionem, jest źródłem zaufania,
które daje nadzieję i wyzwala uczniów z lęku.
o Jaka siła wydaje się nam niemożliwa do ujarzmienia? Czy
myślę, że ta siła jest tak wielka, że nawet Jezus nie jest w
stanie jej ujarzmić?
o Jednocześnie jest to opis człowieka, który żyje poza
społeczeństwem, w bardzo nieludzkich warunkach. Jest on
bliższy umarłym, niż żywym. Człowiek ten może
reprezentować
ofiarę
niesprawiedliwości
społecznej.
Społeczeństwa bardzo często poświęcają wielu ludzi, aby
utrzymać pewną równowagę, czy też poczucie własnego
bezpieczeństwa, dobrobytu, uprzywilejowania. Wyrzuceni poza
margines społeczny ludzie o własnych siłach nie mogą
powrócić do społeczeństwa i stać się ich pełnoprawnymi
członkami. Jezus ukazuję uczniom właściwą postawę wobec
tych ludzi. Jest to udzielenie pomocy, oraz przywrócenie im
poczucia godności.
Także złe duchy na terytorium pogańskim rozpoznają w Jezusie
Syna Boga Najwyższego, lękają się Go i są Mu posłuszne. W ten
sposób Ewangelista ukazuje, że moc Boga działa nie tylko poza
jerozolimską Świątynią w Galilei, ale także poza terytorium
Izraela, w pogańskiej ziemi. Bóg nie jest jedynie Bogiem, który
panuje w Izraelu, ale jest Bogiem panującym na całym świecie.
Natomiast Jezus, który pokonał szatana w Izraelu, ma władzę nad
wszystkimi bez wyjątku złymi duchami na całym świecie.
Pomimo tego, że Izraelici próbowali posiąść, a następnie
kontrolować i wykorzystać dla własnego zysku moc, którą obdarzył
ich Bóg, Jezus ukazuje, że ani kapłani, ani naród Izraela nie jest w
stanie tego uczynić. Moc Boga przekracza wszystkie ograniczenia i
granice, które wyznaczył człowiek. Na końcu Ewangelii ta prawda
zostanie wyrażona poprzez rozdarcie zasłony, która oddzielała
miejsce najświętsze od ludzi. Żadne, wydzielone przez człowieka
granice, nie ograniczają ani Boga, ani Jezusa.
Śmierć całego stada świń ukazuje moc zła i śmierci, która była w
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tym człowieku, a jednocześnie moc Boga, która przewyższa moce
zła. Jezus zezwala na to, co prowadzi do zniszczenia zła i
jednocześnie ukazuje obrazowo jego niszczycielską moc. (Męka i
śmierć Jezusa także ukaże niszczycielską siłę zła (grzechu,
nienawiści) i jednocześnie zniszczy to zło.)
Po tym, jak Jezus wypędził złe duchy, sam został wypędzony przez
ludzi. Fakt ten ponownie ukazuje prawdę, że pomimo posiadania
olbrzymiej mocy, pomimo posiadania władzy nad złymi duchami,
chorobami oraz żywiołami natury, Jezus nie może kontrolować
ludzi, jest ograniczony ich wolną wolą. Pragnie, żeby ludzie przyjęli
Go z miłości, a nie z lęku przed jakąś karą.
Uzdrowiony człowiek chce iść za Jezusem, ale Jezus nie pozwala
mu. Zamiast tego nakazuje mu rozpowiadać o tym, co uczynił mu
Pan (KIRIOS), czyli Bóg Jahwe. Jednak człowiek ten nie do dońca
jest posłuszny. W prawdzie zgodnie z nakazem Jezusa dzieli się
swoim doświadczeniem, to jednak nie przypisuje tej łaski Bogu, ale
samemu Jezusowi. Nie mówi o tym, co uczynił mu Pan Bóg, ale o
tym, co uczynił mu Jezus. Jezus nie może kontrolować nawet tego
człowieka, który jest Mu wdzięczny za pomoc, który pragnie być
Jego uczniem.

28. Jezus uzdrawia kobietę cierpiącą na upływ krwi i wskrzesza córkę
Jaira (Mk5,21-43)

I kiedy znowu Jezus przeprawił się w łodzi na przeciwną [stronę] i
był nad morzem, zgromadził się wokół niego wielki tłum. I przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, i kiedy go zobaczył,
upadł do jego stóp. I usilnie błagał go, mówiąc że: Moja córeczka
kona (ma się ostatecznie, bliska jest ostatecznemu tchnieniu).
Przyjdź, włóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. I poszedł z nim.
I szedł [z] nim wielki tłum i ściskali go [ludzie]. I kobieta, która od
dwunastu lat miała upływ krwi i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i
wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz raczej
pogorszyło się, kiedy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i
dotknęła jego płaszcza. Mówiła bowiem, że: Jeśli dotknęłabym choćby
jego płaszcza, będę uratowana. I natychmiast wysuszyło się źródło jej
krwi, i poczuła ciałem, że została wyleczona z tej dolegliwości. I
natychmiast Jezus poznał, że wyszła z niego moc, obrócił się
[dookoła] w tłumie powiedział: Kto dotknął mojego płaszcza? I
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powiedzieli do niego jego uczniowie: Widzisz ściskający cię tłum i
mówisz: Kto mnie dotknął? I rozglądał się, aby zobaczyć tę, która to
zrobiła. Zaś przestraszona i drżąca kobieta, wiedząc, co się jej stało,
podeszła, padła przed nim i powiedziała mu całą prawdę. On zaś
powiedział jej: Córko, twoja wiara uratowała cię. Idź w pokoju i
pozostań wolna (zdrowa) z tej swojej dolegliwości.
Kiedy jeszcze mówił, przyszli [ludzie] od przełożonego synagogi i
powiedzieli: Twoja córka umarła. Dlaczego jeszcze trudzisz
(szarpiesz) nauczyciela? Zaś Jezus dosłyszał to powiedziane słowo,
powiedział do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz! I nie
pozwolił nikomu towarzyszyć sobie, poza Skałą i Jakubem i Janem,
bratem Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi. Zobaczył
zamęt i wielu płaczących i lamentujących. I wszedłszy powiedział do
nich: Dlaczego robicie zamęty i płaczecie? Dziecko nie umarło, lecz
śpi. I wyśmiewali go. On zaś wyrzuciwszy wszystkich, wziął z sobą
ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim [byli], i wszedł tam,
gdzie było dziecko. I chwyciwszy silnie rękę dziecka, powiedział do
niej: Talita kum! Co się tłumaczy: Dziewczynko, mówię ci, podnieś się.
I dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem
dwanaście lat. I zdumieli się natychmiast zdumieniem wielkim. I
przykazał im z naciskiem, aby nikt się o tym nie dowiedział i
powiedział, aby dano jej jeść.


Jezus powraca na terytorium Izraela, gdzie oczekuje go już wielki
tłum.

ŚWIĘTOŚĆ BOGA
 Izraelici byli przekonani, że Bóg jest Święty i dlatego brzydzi się
wszystkim, co jest nieczyste, oraz że unika tego wszystkiego, co jest
nieświęte. Według Prawa kobieta, która krwawiła była rytualnie
nieczystą i nie mogła wchodzić do świątyni, czyli zbliżać się do
Świętego Boga. Kobieta taka, nie miała prawa dotykać nikogo,
gdyż każdy, kto został przez nią dotknięty lub sam jej dotknął,
także stawał się nieczysty i także nie mógł brać udziału w
uroczystościach ku czci Boga.
 Kobieta, która od 12 lat (całe życie umierającej dziewczynki)
cierpiała na upływ krwi, przez cały ten czas była rytualnie
nieczysta. Nie mogła także kontaktować się z innymi ludźmi.
Podobnie jak zniewolony przez Legion człowiek ciągle żyła, ale tak
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jakby była już martwa. Fakt, że żaden lekarz nie był w stanie jej
pomóc, czynił jej sytuację beznadziejną.
Zdesperowana kobieta, nie widząc dla siebie innej nadziei,
narażając się na poważne kary (łącznie z karą śmierci) łamie
przepisy Prawa (podobnie jak wcześnie trędowaty), wchodzi w tłum
ludzi i dotyka szaty Jezusa. I wtedy staje się rzeczy przedziwna. W
skutek jej dotknięcia, Jezus wcale nie staje się nieczysty, bo gdyby
stał się nieczystym, czyli oddzielony od Boga, nie byłby w stanie
wskrzesić zmarłej córki Jaira. Żydzi byli przekonani, że Bóg nie
wysłuchuje modlitwy grzesznika, ani nieczystego człowieka.
Kontakt Jezusa z nieczystą kobietą, nie tylko nie zanieczyszcza
Jezusa, ale także uzdrawia i tym samym oczyszcza kobietę,
wyzwala ją z tego zbliżonego do śmierci stanu.
Takie wydarzenie musiało być dla Izraelitów olbrzymim szokiem.
A myślących powinno sprowokować do poważnego zastanowienia
się nad sensownością takiego Prawa, czy nawet nad źródłem Jego
pochodzenia. Czy rzeczywiście było ono wyrazem woli Boga? A
może wyrażało jedynie błędne wyobrażenia człowieka o Bogu oraz
Jego Świętości ?
Przez to wydarzenie Jezus poucza nas, że Świętość Boga nie polega
na tym, że oddziela się On od tego, co jest nieczyste lub grzeszne
(tak nauczali faryzeusze), ale, że poprzez kontakt z tym, co jest
nieczyste Bóg oczyszcza i rzecz nieczysta, czy też uznany za
nieczystego człowiek, zostaje oczyszczony. Kontakt grzesznika z
Bogiem nie jest żadnym zagrożeniem dla Boga, za to uświęca
grzesznika.

SPRAWIEDLIWOŚĆ BOGA
 Wcześniej Jezus ukazywał swoją władzę nad złymi duchami,
chorobami oraz żywiołami, teraz ukazuje, że ma także władzę nad
śmiercią.
 Poprzez wskrzeszenie córki Jaira, Jezus poucza nas także o tym,
na czym polega sprawiedliwość Boża.
Dla Izraelitów zarówno choroba jak i śmierć człowieka
(szczególnie w młodym wieku) były oznakami przekleństwa Boga.
Według nich choroba i śmierć były karą za osobiste grzechy tego
człowieka lub jego przodków. Konsekwentnie, były wyrazem Jego
sprawiedliwości.
Jezus, który doskonale pełnił wolę Boga, podczas swojej
działalności publicznej bardzo często uzdrawiał chorych. A teraz
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wskrzesił nawet zmarłe dziecko. Ukazał w ten sposób, że ani
choroba, ani śmierć nie pochodzą od Boga. Bóg nie tylko nie zsyła
choroby ani śmierci, ale ciągle pomaga człowiekowi w
przezwyciężeniu tych nieszczęść. Cuda, czyli dzieła mocy Jezusa
były znakami, które ukazywały pragnienie Boga. Były także
obietnicą doskonałego i trwałego uzdrowienia człowieka oraz
obietnicą zwycięstwa nad śmiercią.
Tymi znakami Jezus potwierdzał naukę Księgi Mądrości
(Mdr1,13nn), według której Bóg stworzył człowieka, jako byt
nieśmiertelny. Śmierć, a więc i cierpienie, które jest przedsmakiem
śmierci, nie jest dziełem Boga, ale jest skutkiem grzechu człowieka,
czyli skutkiem odejścia człowieka od Boga.
Uzdrawiając chorych oraz wskrzeszając zmarłych Jezus
ukazywał, że Bóg jest wierny swojemu pierwotnemu pragnieniu.
Ukazywał, że tak samo jak na początku, tak i teraz Bóg
niezmiennie pragnie, aby człowieka żył na wieki, aby był cały i
zdrowy.
Tak więc, nie karanie człowieka chorobami, czy też śmiercią, ale
właśnie uzdrawianie i wskrzeszanie jest dziełem Bożej
sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość nie polega na wymierzaniu
zasłużonej kary, ale na wierności Boga wobec swojej miłości do
człowieka.
Użyte przez Jezusa aramejskie słowa „Talitha” dosłownie oznacza:
„mała owieczko.” Ponieważ był to termin używany na określenie
małych dziewczynek, to w połączeniu z gestem silnego uchwycenia
dłoni, w ustach Jezusa rzeczywiście oznaczał „wstań mała
dziewczynko”.
Określenie „mała owieczka” odnosi się także do sługi Jahwe, czyli
do Mesjasza. I dlatego to wskrzeszenie dziewczynki możemy uznać
za znak zapowiadający wskrzeszenie Jezusa, kiedy to Ojciec
Niebieski uchwyci rękę zabitego Jezusa i podniesie Go z martwych.
Wyrażenie „zaczęła chodzić” potwierdza jej powrót do życia, ale
także może oznaczać rozpoczęcie nowego życia, a nawet stanie się
uczniem Jezusa. Natomiast zdziwienie ludzi dotyczy niewątpliwie
jej powrotu do życia, ale możemy także łączyć je z jej nowym
życiem jako uczeń Jezusa.

ROZDZIAŁ VI
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29. Jezus jest odrzucony przez swoich bliskich (Mk6,1-6a)

I wyszedł stamtąd i przyszedł do swojej ojczyzny, i szli [z] nim jego
uczniowie. I kiedy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze, i wielu
słuchających zdumiewało się i mówiło: Skąd on (jemu) to [ma]? I co to
za mądrość, która jest jemu dana, i takie moce, które dzieją się przez
jego ręce? Czy nie jest on cieślą, synem Marii i bratem Jakuba,
Józefa i Judy i Szymona? I czy jego siostry nie są tu, przy nas? I
widzieli w nim powód do obrazy. I powiedział im Jezus: Prorok nie
doznaje szacunku (jest niedoceniany), jedynie w swojej ojczyźnie,
pośród swoich krewnych i w swoim domu. I nie był w stanie dokonać
tam nawet jednego [dzieła] mocy, tylko na kilku niedobrze się
mających włożył ręce i uzdrowił ich. I dziwił z powodu ich niewiary.









Jezus doświadcza niezrozumienia i odrzucenia ze strony ludzi ze swojego
rodzinnego miasta. Wcześniej doświadczył tego ze strony instytucji religijnopolitycznej (3,6), oraz własnej rodziny (3,21.31-34).
Określenie mężczyzny poprzez podanie imienia matki było bardzo
nienaturalne, gdyż zwykle używano do tego imienia ojca. Może Marek
„włożył” to wyrażenie w usta mieszkańców Nazaretu, aby ukazać, że nie
znają oni imienia Ojca Jezusa. Pomimo przekonania, że dobrze znają Jezusa,
w rzeczywistości tak nie jest. To właśnie ignorancja, a nie znajomość Jezusa,
jest przyczyną ich niewiary. Gdyby ludzie wiedzieli, Kim rzeczywiście jest
Ojciec Jezusa, ich stosunek do Niego na pewno byłby całkowicie inny.
Mieszkańcy Nazaretu są przyzwyczajeni do Jezusa cieśli, nie mogą
zaakceptować Jezusa, który został posłany przez Boga i namaszczony
Duchem Świętego. Nie mogą zaakceptować Jezusa, który otrzymał od Boga
szczególna misję oraz moc potrzebną do realizacji tej misji. Zmiana myślenia
o Jezusie, czyli akceptacja prawdziwej tożsamości Jezusa, wymagałaby
zmiany ich stosunku do Jezusa, jak również zmiany sposobu ich życia. Brak
gotowości do takiej zmiany jest prawdziwą przyczyną zatwardziałości ich
serca. Zatwardziałość ta uniemożliwiała przyjęcie prawdy. Wyzwolenie i
uzdrowienie przez tą prawdę było dla nich niemożliwe.
Cytując popularne przysłowie Jezus ukazuje własne samozrozumienie
(własną samoświadomość). Uważa siebie za proroka i w kontekście życia
innych proroków rozumie reakcję ludzi na własną osobę. Chociaż rozumie
ich reakcję, to jednak dziwi się ogromem ich niewiary.
Pomimo tego, że mieszkańcy Nazaretu nie kwestionują ani mocy, ani
mądrości Jezusa, nie jest On w stanie uzdrawiać tak, jak czynił to w innym
miejscu. Nie był także w stanie przekonać ich do głoszonej prawdy. Jest
coraz bardziej bezsilny.
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Na krzyżu Jezus będzie całkowicie bezsilny. Jego człowieczeństwo jest
niezaprzeczalne. Widać coraz wyraźniej, że moc, którą posiada jest
ograniczona wolną wolą człowieka. Zatwardziałość człowieka uniemożliwia
jej skuteczne działanie. Zmartwychwstanie Jezusa ukaże głębszą prawdę o tej
mocy. W rzeczywistości jej bezsilność jest tylko pozorna. Moc Boża działa
najsilniej wtedy, gdy jej pośrednik jest najsłabszy. Nigdy nie jest bezowocna,
choć często jej owoce nie są zgodne z oczekiwaniami ludzi.
30. Jezus posyła Apostołów (Mk6,6b-13)

I obchodził okoliczne wsie i nauczał. I przywołał dwunastu i zaczął
ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. I
nakazał im, aby niczego nie zabierali na drogę, prócz laski; ani
chleba, ani torby, ani monety (miedzi) w pasie, lecz by zawiązali
sandały i nie przywdziewali dwóch tunik. I powiedział im:
Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostawajcie aż stamtąd
wyjdziecie. A jeśli w którymś miejscu nie przyjęliby was, ani nie
wysłuchaliby was, wychodząc stamtąd strząśnijcie pył, ten spod
waszych stóp, na świadectwo dla nich. I wyszedłszy głosili, aby
zmieniali myślenie, i wyrzucali wiele demonów, i namaszczali oliwą
wielu niemocnych i uzdrawiali [ich].






Jezus rozpoczyna trzecią wędrówkę, podczas której wcześniej wybranych
Dwunastu staje się w pełni apostołami, czyli posłanymi (wysłannikami).
Apostolstwo nie jest tutaj urzędem, ale upoważnieniem (autoryzacją) do
kontynuowania w świecie misji Jezusa. Apostołowie są upoważnieni do
działania w imię Jezusa. Otrzymują Jego moc, oraz Jego autorytet do
czynienia tego wszystkiego, co On sam czynił. Przez swoją działalność,
apostołowie czynią Jezusa obecnym w różnych miejscach, ponieważ Żydzi
wierzyli, że ktoś posłany przez jakiegoś człowieka, sam jest tym
człowiekiem.
Apostołowie mogli wziąć tylko laskę i buty, które były pomocne w
chodzeniu, samoobronie oraz ucieczce. Jezus także chodził, aby głosić
Ewangelię, używał rożnych ludzkich sposobów (łódź), aby bronić się przed
tłumem. Nie mogli wziąć nic innego, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy, ani
zapasowej tuniki. Oznacza to, że w sprawie utrzymania mieli być zależni od
tych, do których byli posłani. W ten sposób mogli także ukazywać, że owoce
ich pracy nie tyle wynikają z ich działalności, co są dziełem Boga.
Dla Żydów strząśnięcie pyłu z butów, kiedy wracali z ziemi pogańskiej do
ziemi izraelskiej, było rodzajem ceremonii oczyszczenia. Natomiast w
62




przypadku Apostołów, opuszczenie tych, którzy nie słuchają oraz strząśnięcie
pyłu, mogło oznaczać, że Apostołowie przyszli bezinteresownie, nie chcą
żadnego zysku, nawet tak marnego jak pył.
Instrukcja o tym, jak postąpić w przypadku nie bycia przyjętym, pośrednio
mówi o tym, że posłani powinni być przygotowani na odrzucenie, jakiego
doświadczył Jezus.
Epizod 32 opisuje powrót uczniów i ich radość z dokonanych dzieł. Opisana
jest także „nieplanowana uczta” na pustyni, która obrazuje ich sukces.
Widząc to wszystko Apostołowie mają prawo czuć się w pełni
usatysfakcjonowani. Jednak ich działalność i radość wygląda całkiem inaczej
na tle opowiadania o śmierci Jana Chrzciciela, które Marek umieszcza, jako
wtrącenie do historii posłania i powrotu Apostołów.
Jan Chrzciciel także głosił nawrócenie (zmianę myślenia). Tą działalność
przepłacił życiem. Podobnie Jezus, przepłaci życiem swoją działalność i
wierność misji, wierność Bogu. To samo czeka uczniów. Powinni być na to
gotowi. Droga do prawdziwego i ostatecznego sukcesu, nie jest taka prosta,
ani łatwa, jak mogło się wydawać uczniom, którzy doświadczyli
początkowego sukcesu. Dzieło misyjne nie prowadzi od sukcesu do sukcesu,
ale z całą pewnością zmierza do ostatecznego, trwającego wiecznie sukcesu.
Następuje opis dwóch uczt. Jedna na zamku Heroda (zgromadzenie
starego ludu), a druga na pustyni (zgromadzenie nowego ludu).

31. Uczta Heroda i śmierć Jana Chrzciciela (Mk6,14-29)

I usłyszał [o nim] król Herod, gdyż jego imię stało się znane i
mówiono: Jan, który chrzcił, powstał z martwych i stąd działają w
nim takie moce. Inni zaś mówili, że jest [to] Eliasz. Inni zaś mówili,
że jest [to] prorok — jak jeden z proroków. Usłyszawszy to Herod,
mówił: To Jan, któremu ja ściąłem głowę, on powstał. Sam zaś Herod
wysławszy [żołnierzy], schwytał Jana i związał go w strażnicy z
powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż ją poślubił. Jan
bowiem mówił Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata.
Herodiada natomiast odczuwała niechęć (miała urazę) do niego i
chciała go zabić, ale nie mogła. Herod bowiem bał się Jana. Wiedząc,
że to człowiek sprawiedliwy i święty, ochraniał go. A kiedykolwiek go
słuchał, odczuwał wielki niepokój, jednak słuchał go chętnie. Nastał
jednak odpowiedni dzień, kiedy Herod na swoje urodziny urządził
wieczerzę dla swoich dostojników, trybunów (tysięczników) oraz
najważniejszych [osobistości] z Galilei. Gdy weszła córka tej jego
Herodiady i zatańczyła, spodobała się Herodowi i spoczywającym
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wraz z nim [przy stole]. Powiedział król dziewczynce: Poproś mnie, o
co chcesz, a dam ci. I nawet przysiągł jej: O cokolwiek byś mnie
poprosiła, dam ci, aż do połowy mojego królestwa. I wyszedłszy,
powiedziała swojej matce: O co miałabym prosić? Ta zaś powiedziała:
O głowę Jana Chrzciciela (chrzczącego). Weszła więc zaraz z
pośpiechem do króla i prosiła mówiąc: Chcę, abyś natychmiast dał mi
na tacy głowę Jana Chrzciciela. Król zasmucił się, [ale] ze względu
na przysięgę i spoczywających wraz z nim [przy stole], nie chciał jej
odmówić (odrzucić jej). I zaraz wysłał król kata i rozkazał przynieść
jego głowę. Poszedł zatem i ściął mu głowę w strażnicy. I przyniósł
jego głowę na tacy i dał ją dziewczynce, a dziewczynka dała ją swojej
matce. Gdy usłyszeli [o tym] jego uczniowie, przyszli, zabrali jego
zwłoki i złożyli je w grobowcu.







KIM ON JEST?
Pomiędzy epizodem mówiącym o posłaniu Apostołów, a tym mówiącym o
ich powrocie, autor umieszcza uwagę o różnym sposobie postrzegania
Jezusa. Wszyscy zgadzają się, że w Jezusie działa nadzwyczajna moc, ale
dopatrują się odmiennych źródeł tej mocy. Nikt nie zna prawdziwego źródła
Jego mocy, gdyż nikt nie zna prawdziwej tożsamości Jezusa (podobnie jak
mieszkańcy Nazaretu).
Herod najpierw uwięził, a następnie zabił Jana pomimo, że był przekonany,
że jest on człowiekiem sprawiedliwym i świętym. Przykład Heroda ukazuje
jak połączony z pychą grzech stopniowo zniewala człowieka i zmusza go do
działania wbrew swoim przekonaniom.
Ester, która otrzymała taką samą propozycję jak córka Herodiady (Est5,3),
uratowała naród Izraela, w przeciwieństwie do córki Herodiady, która
zniszczyła proroka.
Jan Chrzciciel stał się ofiarą grzechu i pychy Heroda, ale jego śmierć w
pewnym sensie była także przypadkowa. Jan był akurat pod ręką w
więzieniu, kiedy córka Herodiady zatańczyła przed pijanym towarzystwem i
tak podekscytowała króla, że ten uczynił całkowicie bezmyślną ofertę, a
następnie zgodził się na jej prośbę, pomimo tego, że była ona sprzeczna z
jego sumieniem. Mimo, że Herod pragnął obronić Jana, nie był w stanie
odmówić prośbie o jego uśmiercenie, ponieważ był bezsilny wobec presji,
jaką wywierali na nim obecni goście.
Także późniejsza śmierć uznanego przez Piłata za niewinnego Jezusa była
możliwa dzięki zbiegowi różnych okoliczności. Zasadniczą przyczyną była
zawiść zatwardziałych przywódców Izraela. Jednak ich zamiar zabicia
Jezusa nie mógłby być zrealizowany, gdyby nie polityczna słabość Piłata.
Można powiedzieć, że Jezus został skazany na śmierć tylko dlatego, że Piłat,
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który nie był w stanie oprzeć się presji tłumu, nie postąpił zgodnie ze swoim
pragnieniem. W innych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy Jerozolimą
zarządzałby ktoś inny, albo gdyby sąd nad Jezusem miał miejsce wtedy, gdy
Piłat był ciągle mocny i bardzo wrogo nastawiony do Żydów, Jezus nie
zginąłby. (Piłat był bezwzględny wobec Żydów, kiedy był wspierany przez
Luciusa Aeliusa Seianusa (Sejan), kiedy działał z jego nakazu i na podstawie
jego autorytetu, jednak po upadku Sejana, stracił wsparcie, był słaby wobec
Żydów. )
Także adresaci Ewangelii ginęli na skutek chwilowej koniunktury
politycznej, czy też jakichś wymiernych korzyści władcy Rzymu. Podobnie
dzisiaj, wielu uczniów Jezusa, wielu misjonarzy i dobrych ludzi cierpi lub
nawet ponosi śmierć na skutek różnych przypadkowych zbiegów
okoliczności, czy też ślepoty lub zwykłej głupoty ludzi, którzy na krótszy lub
dłuższy okres czasu przejęli władzę i mają wpływ na przebieg wydarzeń.
W obliczu takiej rzeczywistości mogłoby się wydawać, że światem rządzi
przypadek, a Bóg nie ma w nim nic do powiedzenia. Ewangelia z jednej
strony ukazuje ograniczenie ludzkiej władzy, a z drugiej strony rzeczywistą
moc władzy Boga. Zarówno Herod jak i Piłat mają władzę polityczną,
wojsko itd, wydają się być silni, ale w rzeczywistości nie są w stanie do
końca kontrolować sytuacji. Ostatecznie nie spełniają swojej woli. Jezus nie
kontroluje sytuacji, nie ma władzy, ani wojska, ani nawet ambicji posiadania
władzy i kontrolowania ludzi, wydaje się słaby, ale to On spełnia swoją wolę,
żaden władca nie jest w stanie tego udaremnić. Ewangelia ukazuje, że Bóg
nie kieruje światem, tak jak reżyser kieruje aktorami, ani nie używa swojej
mocy do manipulowania ludźmi, jak czyni to wielu władców tego świata.
Ukaże także, że pomimo tego Bóg nie jest w tym świecie bezsilny. Wprost
przeciwnie jest jedynym rzeczywistym i wiecznym Władcą świata. „Sukces
misyjny” uczniów oraz uczta nowego Ludu Bożego na pustyni są
zapowiedzią całkowitego, trwałego i ostatecznego zwycięstwa Boga.
Ukazują także, że żaden przypadek, żadne zło, ani ludzka głupota nie jest w
stanie zniszczyć Bożego planu zbawienie.
32. Uczta Jezusa, nakarmienie tłumu (Mk6,30-46)

I zeszli się wysłannicy przy Jezusie, i opowiedzieli mu wszystko,
jak wiele dokonali i jak wiele nauczali. I powiedział im: Chodźcie
wy sami osobno na pustynne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu
było bowiem przychodzących i odchodzących, i nawet nie mieli
czasu na jedzenie. I odpłynęli łodzią na pustynne miejsce, osobno.
I zobaczyli ich, jak odpływają i wielu ich rozpoznało, i pieszo ze
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wszystkich miast zbiegli się tam i przyszli wcześniej od nich. A
gdy wyszedł [z łodzi], zobaczył wielki tłum i zlitował się nad nimi,
bo byli jak owce niemające pasterza, i zaczął ich uczyć wielu
rzeczy. A gdy nastała późna godzina, podeszli do niego jego
uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste i godzina już późna.
Oddal ich, niech idą do okolicznych pól i wsi i kupią sobie coś do
jedzenia. On zaś w odpowiedzi powiedział im: Wy dajcie im jeść. A
oni powiedzieli do niego: Czy mamy odejść i kupić chlebów za
dwieście denarów i dać im zjeść? On zaś powiedział do nich: Ile
macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, powiedzieli:
Pięć i dwie ryby. I polecił im posadzić wszystkich, grupa obok
grupy, na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy
gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. I wziąwszy te pięć chlebów i
te dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił i połamał chleby, po
czym dawał swoim uczniom, aby podawali im; i dwie ryby
rozdzielił między wszystkich. I zjedli wszyscy i nasycili się. I
zebrali dwanaście pełnych koszy ułomków, i [także] z ryb. Tych,
którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. I zaraz wymógł na
swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi popłynęli na
przeciwko (drugą stronę) do Betsaidy, aż on odprawi tłum. Po
rozstaniu się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.




Brak czasu na posiłek oraz konieczność „ucieczki” przed tłumem ukazuje
ogrom popularność Jezusa oraz Apostołów. Ucieczka Jezusa nie udała się.
Ludzie pokrzyżowali Jego plany. Jezus ponownie musi rezygnować ze
swoich planów. Dostosowuje się do nowej sytuacji. Owoc tej
niezaplanowanej pracy jest nieoczekiwanie olbrzymi.
Lud jest jak owce bez pasterza (Ez34,5), ponieważ przywódcy Izraela nie
spełniają swojej misji.
Król Herod troszczył się tylko o siebie samego (uczty, uciechy). Zabija
własne sumienie. W konsekwencji zabił nawet proroka. Kapłani oraz znawcy
Prawa także nie spełniali swojego obowiązku prowadzenia ludu do Boga.
Kapłani troszczą się tylko o siebie, usiłują zaspokoić wymagania
okupujących wojsk, po to, aby obronić swoją polityczną pozycję, a wraz z
nią, swoje przywileje.
Jezus jest nowym Dobrym Pasterzem, który gromadzi lud Izraela (a
później całego świata), w nową Bożą Rodzinę.
Ponieważ Jezus przejmuje obowiązki zarówno władców politycznych jak i
religijnych, staje się dla nich zagrożeniem. Jeśli Jezus miałby większy wpływ
na lud niż oni, Rzymianie odsunęliby ich na bok i zaczęli pertraktacje z
Jezusem. Jezus nie szuka władzy politycznej, i w tym sensie nie angażuje się
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w politykę, ale ma wpływ na układ sił w Izraelu. Jego nauka prowadzi do
zmiany myślenia, i w konsekwencji do zmian socjalnych i politycznych.
Uczniowie widzą pustynię, jako miejsce niebezpieczne. Chcieli, aby Jezus
odesłał tłum, aby ludzie sami zatroszczyli się o siebie. To nie był sposób
działania godny dobrego pasterza.
200 denarów (200 dniówek) to pieniądze, jakie byłyby potrzebne na kupienie
chleba dla całego ludu.
Pustynia jest miejscem, w którym Bóg troszczył się o swój lud. Tam także
wychowywał ich i zawarł z nimi przymierze, tworząc z nich swój lud.
Zgromadzenie ludu na pustyni, jest nowym doświadczeniem Exodus.
Pięć bochenków chleba można uznać za symbol pięciu ksiąg Tory, nowego
Prawo, które konstytuowało Lud Boży Starego Przymierza
Pięć tysięcy mężczyzn to lud Izraela, który Jezus przemienia w nowy Lud
Boży.
Dwie uczty (dwa sposoby życia)
Uczta Heroda odbyła się na wspaniałym zamku. Towarzyszył jej przesyt,
zbytek i zmysłowa przyjemność. Uczta ta doprowadziła do śmierci proroka.
Uczta Jezusa odbywa się na pustyni. W trudnych i nieprzyjemnych
warunkach. Jezus obdarowuje gości tylko tym, co było niezbędne. Ta uczta,
prowadzi do nowej więzi z Bogiem, jej owocem jest pełnia życia.
Czytelnik jest postawiony przed wyborem. Może wybierać między ucztą
Heroda, oraz ucztą Jezusa, czyli między światowym sposobem życia, oraz
ukazywanym przez Jezusa sposobem życia, który oparty jest na wartościach
Królestwa Bożego.
Po posłaniu Apostołów na drugi brzeg oraz po odprawieniu tłumów Jezus
udaje się na samotną modlitwę. Świadkami tej modlitwy są jedynie
czytelnicy. W ten sposób Marek przypomina nam o Źródle mocy Jezusa,
którego nie znają inni ludzie.

33. Zmagania Apostołów i pomoc Jezusa (Mk6,47-52)

A gdy nastał wieczór, łódź była na środku morza, on sam zaś na
lądzie. A widząc ich, jak się męczyli przy wiosłowaniu, wiatr bowiem
był im przeciwny, około czwartej straży nocnej poszedł w ich
kierunku, idąc po morzu. I chciał przejść obok nich. Oni zaś, gdy
zobaczyli go idącego po morzu, pomyśleli, że jest zjawą, i krzyknęli.
Wszyscy bowiem zobaczyli go i przestraszyli się (byli poruszeni). On
zaś natychmiast przemówił do nich i powiedział im: Odwagi, [to] ja
jestem. Nie bójcie się! I wszedł do nich do łodzi, i wiatr się uciszył. A
oni zaś zaczęli się w sobie bardzo, [wręcz] nadzwyczajnie, dziwić. Nie
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rozumieli bowiem [tego, co zaszło] z chlebami, gdyż ich serce było
skamieniałe (bez życia, nieczułe).




Druga opowieść o jeziorze (pierwsza: epizod 26)
Zgodnie z poleceniem Jezusa Apostołowie przeprawiają się na drugi brzeg
jeziora. Przeprawę tę możemy traktować, jako symbol drogi duchowej, do
której zaproszony jest, czy też posłany jest każdy człowiek. Przeprawa taka,
czyli przejście od życia wartościami tego świata do życia wartościami
Królestwa Bożego, staje się naszą misją.
Kiedy apostołowie przeprawiali się wcześniej przez jezioro, szalała burza.
Obecnie wieje przeciwny wiatr. Burzę możemy uznać za symbol jakiegoś
wielkiego życiowego dramatu, wobec którego człowiek jest całkowicie
bezsilny. Natomiast przeciwny wiatr za symbol zwykłych, codziennych
trudności.
Podczas pierwszej przeprawy Jezus był fizycznie obecny, jednak spał i
uczniowie odnieśli wrażenie, że ich los wcale nie obchodzi Jezusa, że Jezus
nie chce angażować się w ich walkę. Właśnie z takim wyrzutem zwrócili się
do Niego. Nie spodziewali się pomocy.
Obecnie sytuacja nie jest tak dramatyczna jak poprzednio, ale tym razem
Jezus nie jest fizycznie obecny. Uczniowie sami walczą z trudnościami.
Kiedy Jezus nagle pojawia się, oni Go nie rozpoznają. Może nie rozpoznają
Go dlatego, że nie spodziewali się Jego obecności. A może tak bardzo byli
pochłonięci walką z przeciwnym wiatrem, że zapomnieli o tym, że zostali
posłani przez Jezusa. Pomimo poprzednich doświadczeń, także teraz nie liczą
na pomoc Jezusa.
Wyrażenie „Chciał przejść obok nich” może oznaczać, że Jezus chciał ich
minąć i pójść dalej, albo też, że chciał znaleźć się blisko nich. Może chciał
im w ten sposób przypomnieć, że także teraz nie muszą liczyć jedynie na
swoje ograniczone ludzkie siły, gdyż są posłani przez Niego i mają dostęp do
mocy Bożej tak samo, jak mieli wtedy, gdy byli posłani wcześniej. Moc Boża
działa przez Jezusa, ale nawet On nie ogranicza tej mocy. Moc Boża działa
nawet wtedy, gdy Jezus nie jest fizycznie obecny.
To doświadczenie przygotowywało uczniów do czasów, kiedy Jezus nie
będzie z nimi w fizycznej postaci. Miało im uświadomić, że także wtedy
będą mieli dostęp do Bożej mocy, i dlatego będą w stanie spełnić otrzymaną
od Niego misję, zarówno pośród zwykłych, codziennych trudności, jak i w
szczególnie trudnych sytuacjach, wobec których będą całkowicie bezsilni.
Wielu ludzi sami sobie wytyczają cel, a następnie usiłują go realizować
różnymi sposobami. Apostołowie powinni zmierzać ku celowi, który
wyznaczył im Jezus i w realizacji tego celu polegać na Jego sile, na mocy
Boga.
Serca uczniów były ciągle skamieniałe, lub inaczej nie było jeszcze
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ożywione i dlatego też jeszcze nie rozumieli znaczenia swoich doświadczeń,
ani nie uczyli się z nich. Ich zdumienie wyraża ten brak zrozumienia i wiary.
Przypominają wyzwolonych z niewoli egipskiej Izraelitów, którzy pomimo
doświadczenia mocy Bożej zarówno na morzu, jak i na pustyni, ciągle nie
dowierzali i nie byli w stanie zachować wierności Bogu i kroczyć prosto ku
wyznaczonemu przez Niego celowi.
Apostołowie są z Jezusem, ale w rzeczywistości podobni są do Jego wrogów.
Nie rozumieją Jezusa, ani Jego dzieł (sprawy chleba, obecnego znaku). Mają
skamieniałe serca, gdyż podobnie jak przywódcy Izraela myślą tylko o
władzy i sukcesach. Ciągle dalecy są od spraw Bożych. Nie są w stanie ufać
Mu i polegać na Jego mocy. Dlatego też w obliczu problemów liczą tylko na
naturalne ludzkie siły. Wcześniej chcieli odesłać ludzi z pustyni, aby sami
sobie poradzili, teraz samotnie walczą z przeciwnym wiatrem.
Do jakich celów zmierzamy? Czy do tych, które wyznacza Jezus? Czy też do
tych, które sami sobie wytyczyliśmy? A może kierują nami inni ludzie? Na
czym, lub na kim polegamy realizując te cele? Czy uczymy się ze swoich
doświadczeń?
Także dziś wielu chrześcijan nie pamięta o Jezusie w chwilach trudnych, a
uświadomienie sobie Jego obecności zamiast wywoływać radość,
niejednokrotnie napełnia ich lękiem. Gdy uczeń Jezusa liczy tylko na własne
siły, bardzo często okazują się, że rozwiązania, które wydają się mu
najprostsze i najskuteczniejsze, nie są zgodne z nauką Jezusa, lub wręcz, że
są grzeszne. Uświadomienie sobie obecności Jezusa w takich momentach
może wywołać wyrzuty sumienia oraz uczucie bycia ograniczanym, czy
nawet jakoś zniewolonym.
W rzeczywistości Jezus nie chce nikogo ograniczać, a tym bardziej
zniewalać. Poucza nas o tym, co jest słuszne tylko po to, aby zaoszczędzić
nam przykrych konsekwencji pozornych rozwiązań, które może dają
poczucie bezpieczeństwa lub chwilową ulgę, ale tworzą nowe, poważniejsze
problemy. Ci, którzy kierują się nauką Jezusa przestają błądzić. Jezus pragnie
także, ukazać nam nieograniczone Źródło mocy. Kto przyjmie Jezusa do
swojej łodzi oraz podobnie jak On otworzy się na tę moc, nie musi lękać się
ani zjaw, ani przeciwnych wiatrów, ani największych nawet burz.

34. Jezus uzdrawia wielu ludzi w okolicach Genezaret (Mk6,53-56)

A gdy przybili do brzegu (lądu), przyszli do Genezaret i tam
przycumowali. I gdy wyszli z łodzi, [ludzie] zaraz rozpoznali go i
obiegli całą tę krainę i zaczęli znosić na posłaniach chorych, tam
gdzie, jak słyszeli, przebywał. I kiedy wchodził do wsi albo do miast,
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albo na pola, kładli na rynkach słabych i prosili go, aby się mogli
dotknąć choć skraju jego płaszcza. I ci [wszyscy], którzy się go
dotknęli, znajdowali ratunek.



Uczniowie zostali wysłani do Betsaidy (po hebrajsku znaczy: dom
rybaka), ale przybywają do Genezaret (hebr.: ogród bogactw, harfa).
Z całej Galilei zbierają się ludzie, którzy doświadczyli wcześniej mocy,
jaka działała przez Jezusa oraz Jego uczniów. Ich wiara jest tak silna, że
wystarczy im jedynie dotknięcie skraju płaszcza Jezusa, aby otrzymać
uzdrowienie. W przeciwieństwie do mieszkańców Nazaretu, tutaj wszyscy
zostają uzdrowieni.

ROZDZIAŁ VII
35. Jezus ukazuje obłudę faryzeuszów i uczonych w Piśmie (Mk7,1-13)

Zebrali się wokół niego faryzeusze oraz niektórzy uczeni w
Piśmie (pisarze), którzy przybyli z Jerozolimy. A zobaczywszy, że
niektórzy z jego uczniów jedzą chleb zanieczyszczonymi, to znaczy
nie obmytymi rękami — faryzeusze bowiem oraz wszyscy
Judejczycy, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
najpierw pięścią nie obmyją sobie rąk; także po powrocie z rynku,
jeśli się nie zanurzą, nie jedzą; jest ponadto wiele innych [rzeczy],
które przejęli do przestrzegania, [jak:] zanurzanie kielichów,
dzbanów, naczyń miedzianych i łóżek — zapytywali go zatem
faryzeusze i uczeni w Piśmie (pisarze): Dlaczego twoi uczniowie
nie postępują według przekazu starszych, lecz jedzą chleb nie
obmytymi rękami? On zaś powiedział im: Dobrze prorokował
Izajasz o was, obłudnikach, jak jest napisane:
Ten lud szanuje mnie wargami,
zaś ich serce jest daleko oddalone ode mnie.
Daremnie jednak czczą mnie,
nauczając nauk, [które są] nakazami ludzkimi.
Porzuciwszy przykazanie Boże trzymacie się przekazu ludzi. I
powiedział im: Idealnie unieważniacie przykazanie Boże, aby
utrzymywać swój przekaz. Mojżesz bowiem powiedział: Szanuj
swego ojca i swoją matkę; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech
poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie: Jeśliby człowiek
powiedział ojcu lub matce: Korban, to znaczy Darem [Ofiarnym]
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jest to, co mielibyście ode mnie jako pomoc, to już pozwalacie mu
nic nie uczynić dla ojca czy matki, unieważniając słowo Boga
waszym przekazem, który przekazaliście. I wiele tym podobnych
[rzeczy] czynicie.










Wokół Jezusa ponownie zgromadzili się uczeni w Piśmie z Jerozolimy. Skoro
do Galilei przybyli ze stolicy, czyli z centrum na prowincję, musieli być
przekonani, że sprawa jest naprawdę ważna.
Pytanie faryzeuszy oraz uczonych w Piśmie jest ich atakiem na Jezusa. W ten
sposób chcieli wykazać, że Jezus odciąga ludzi od Prawa, a w konsekwencji
od samego Boga.
Marek podkreśla, że wszyscy Judejczycy przestrzegają tradycji, a tylko
niektórzy z uczniów Jezusa, a mianowicie ci, którzy nie byli Judejczykami,
łamali przepisy judaizmu. Najprawdopodobniej czynili tak także przed
spotkaniem z Jezusem.
Ostry atak Jezusa na faryzeuszów jest wyjątkowy u Marka. Jezus nie
odpowiada wprost na stawiane Jego uczniom zarzuty, ale ukazuje obłudę
faryzeuszy, oraz to, w jaki sposób różnymi przepisami pomijają to, co jest w
judaizmie najważniejsze, jak zakłamują objawienie, i jak oddalają się od
Boga. Oddalenie się od Boga jest istotą grzechu, jest rzeczywistą
nieczystością. Praktykowanie rytuałów, czy też przestrzeganie różnorodnych
tradycji lub przepisów, może jedynie sprawiać wrażenie czystości, może dać
człowiekowi powierzchowne poczucie bycia sprawiedliwym. Jednakże ani
przestrzeganie tradycji, ani praktykowanie różnorodnych rytuałów, samo z
siebie nie jest w stanie zbliżyć człowieka do Boga, czyli nie jest w stanie
oczyścić jego serca. To może uczynić jedynie sam Bóg. Ze strony człowieka
wymagana jest podstawowa uczciwość, czyli życie w prawdzie i otwartość
na Słowo Boga.
Widać tutaj działanie Jezusa w celu oczyszczenia judaizmu oraz ukazania
czystego objawienia, ukazania istoty judaizmu. Jednak, jak zostało to
ukazane w Dziejach Apostolskich, sprawa czystości rytualnej stanowiła
jeszcze duży problem dla pierwotnego Kościoła. Jezus buduje tutaj
fundament, który był nieodzowny do pełnego rozwiązania tego problemu.
Sprawa czystości jest kontynuowana w następnym epizodzie.

36. Jezus poucza o prawdziwym źródle nieczystości (Mk7,14-23)

I ponownie przywoławszy do siebie tłum mówił do nich: Posłuchajcie
mnie wszyscy i zrozumcie! Nic, co do człowieka wchodzi z zewnątrz,
nie może go zanieczyścić. Lecz to, co wychodzi z człowieka, jest tym,
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co człowieka zanieczyszcza. A gdy wszedł do domu, [daleko] od tłumu,
jego uczniowie pytali go o przykład. I powiedział im: Nawet wy tak
niepojętni jesteście? Nie zauważacie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do
człowieka nie może go zanieczyścić, gdyż nie wchodzi do jego serca,
lecz do brzucha, i wychodzi do latryny? Oczyszczając wszystkie
pokarmy. Mówił dalej: To, co z człowieka wychodzi, to zanieczyszcza
człowieka. Z wnętrza bowiem, z serca człowieka wychodzą złe myśli,
rozpusty,
kradzieże,
zabójstwa,
cudzołóstwa,
zachłanność,
niegodziwości, podstęp, rozpasanie, zawiść (złe oko), bluźnierstwo,
wyniosłość, głupota. Wszystko to zło wychodzi z wnętrza i
zanieczyszcza człowieka.


Jezus ponownie naucza o istocie rytualnej nieczystości. Duchowa
nieczystość łączy się z grzechem człowieka, a nie z tym, co je, czy też
ogólniej, z tym, co dociera do niego z zewnątrz. Człowiek staje się nieczysty,
czyli oddalony od Boga, poprzez sprzeczne z wolą Boga wybory oraz
grzeszne czyny. Nic, co przychodzi z zewnątrz nie może uczynić człowieka
nieczystym, czyli nic, ani nikt nie może oderwać człowieka od Boga. Tego
może dokonać tylko sam człowiek, jeśli ulega swoim egoistycznym
namiętnościom i innym sprzecznym w Bożą Wolą pragnieniom.
 Rytualna czystość była istotnym elementem judaizmu, jaki panował w
czasach Jezusa. Chodziło o uporządkowanie panującego w świecie chaosu,
ale miała także aspekt higieniczny. Izraelici niejednokrotnie nadawali
religijną motywację potrzebie zachowania higieny osobistej.
W tym fragmencie widzimy uduchowienie przez Jezusa problemu czystości
i nieczystości. Wbrew naukom ówczesnych nauczycieli Jezus naucza, że o
duchowym stanie człowieka decyduje to, co jest w jego wewnętrzu.
Zewnętrzne czyny człowieka są wyrazem tego, co jest w jego sercu, czyli
ujawniają jego przekonania, uznawane przez niego wartości lub
antywartości, ale także różnorodne zniewolenia. Prawdziwą nieczystością
jest życie w stanie grzechu, czyli bycie odłączonym od Boga.
Uczniowie są tak bardzo przesiąknięci tradycją, codziennymi praktykami i
nauką współczesnych im nauczycieli, że prawda o duchowej czystości i
nieczystości jest dla nich całkowicie niezrozumiała.
 Uznanie wszystkich rzeczy za czyste oznaczało, że dla Jezusa judaizm w
takiej formie, jaka ówcześnie istniała, nie miał sensu. Przez takie stwierdzenie
stawia siebie poza ówczesnym judaizmem. Nie tylko słowa, ale także czyny
(dotykanie „nieczystych”, obcowanie z grzesznikami, uzdrawianie w szabat)
wyrażają takie przekonanie Jezusa.
 Niewątpliwie przekazana tutaj nauka wiernie wyraża postawę Jezusa wobec
Prawa i tradycji Izraelitów. Jednak podobnie jak w przypadku innych prawd,
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które mogłyby stać się podstawą do aresztowania Jezusa, jest bardzo
prawdopodobne, że przekazywał je w bardziej zakamuflowanej postaci. W
każdym razie uczniowie nie pojmowali tej nauki, a tym bardziej nie
stosowali się do niej jeszcze przez jakiś czas po zmartwychwstaniu Jezusa.
Fragment ten najprawdopodobniej ukazuje pogłębione zrozumienie nauki
Jezusa we wspólnocie Marka. Gdyby Jezus tak bezpośrednio i jednoznacznie
nauczał, jak tutaj jest napisane, to w pierwotnym Kościele nie byłoby takiej
dyskusji na temat jedzenia uznawanych przez judaizm za nieczyste potraw,
jaką widzimy w Dziejach Apostolskich i pismach Pawła. Aby tą dyskusję
jednoznacznie rozstrzygnąć wystarczyłoby powiedzieć jak Jezus nauczał.
Na przykład Piotr, który jako Galilejczyk mógł nie zwracać uwagi na mycie
rąk, czyli rytuały oczyszczenia, ale nigdy nie jadł nieczystych pokarmów, w
pełni uświadomił sobie powyższą prawdę dopiero jakiś czas po
zmartwychwstaniu Jezusa. Piotr poznał tą prawdę nie dzięki słowom Jezusa,
ale dzięki otrzymanej wizji.
„Zabijaj, Piotrze, i jedz! - odezwał się do niego głos. O nie, Panie! Bo
nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego - odpowiedział Piotr. A głos
znowu po raz drugi do niego: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg
oczyścił.” (Dz10,10-15)
 W pierwotnym Kościele dyskusję na temat spożywania uznawanych przez
Żydów nieczystych pokarmów, sprowokowali chrześcijanie, którzy nie byli
Żydami. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia na początku, nie mieli
wątpliwości, co do tego, że w dalszym ciągu, czyli także po przyjęciu chrztu,
powinni przestrzegać nakazów Prawa. Apostołowie wspólnie usiłowali
znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy chrześcijanie pochodzący z innych
narodowości także powinni przestrzegać przepisy Prawa. W tym celu byli
zmuszeni poznać, co jest rzeczywiście istotne w judaizmie, co jest istotne w
Objawieniu, czego w rzeczywistości nauczał Jezus (słowami i życiem). W
konsekwencji proces ten ukształtował odmienną od judaizmu tożsamość
chrześcijan.
37. Jezus uwalnia córkę Greczynki z mocy ducha nieczystego (Mk7,2430)

Wyruszywszy stamtąd, poszedł na terytorium Tyru. I wszedłszy do
domu, nie chciał, aby ktoś się (o tym) dowiedział, lecz nie zdołał ujść
uwagi. Zaraz usłyszała o nim kobieta, której córeczkę miał [w swej
mocy] duch nieczysty. Przyszła i upadła mu do stóp. Kobieta ta była
Greczynką, z pochodzenia (rodem) Syrofenicjanką. I prosiła go, aby
wypędził demona z jej córki. A on jej powiedział: Pozwól najpierw
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nasycić się dzieciom, bo nie jest dobrze wziąć chleb dzieci i rzucić
szczeniętom. Ona zaś odpowiedziała mu: Panie, i szczenięta pod
stołem jadają z okruszyn dzieci. Wtedy powiedział jej: Ze względu na
to słowo idź, demon wyszedł z twojej córki. I odszedłszy do swego
domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, a demon już (z niej) wyszedł.








Ponieważ Jezus, udał się na terytorium pogańskie i nie chciał być tam
zauważony przez nikogo, możemy przypuszczać, że nie planował działać
tam publicznie. Może chciał odpocząć i dać nieco wytchnienia Apostołom. A
wybrał terytorium pogańskie, gdyż w Palestynie był już zbyt znany i
odpoczynek był niemożliwy. Te plany Jezusa zostały pokrzyżowane przez
pogańską kobietę, która mocno wierzyła, że Jezus może uwolnić jej córkę
spod władzy złych duchów.
Pierwszą reakcją Jezusa na prośbę kobiety jest odmowa. Swoją odmowę
argumentuje tym, że nie może „marnować” swojej mocy na pomoc poganom,
skoro jeszcze nie wszyscy Izraelici doznali jej dobrodziejstwa.
Ta argumentacja Jezusa wydaje się sprzeczna z Jego poprzednią postawą
wobec pogan, którą ukazał wtedy, gdy z własnej inicjatywy uwolnił poganina
spod władzy Legionu (epizod 27), a następnie nakazał temu człowiekowi
dzielić się tym doświadczeniem z innymi poganami. A może postawa Jezusa
wobec tej kobiety, ukazuje zmianę planów Jezusa wobec pogan.
Może Jezus wyprawił się wraz z uczniami na drugą stronę Jeziora,
ponieważ planował podjęcie takiej samej działalności, jaką prowadził w
Palestynie także wśród pogan. Jednak nie został przez nich przyjęty. Co
więcej, został wyrzucony z ich terytorium. Poza tym, wroga postawa
przywódców Izraela wobec Niego ciągle nasilała się. Możliwe, że w takiej
sytuacji Jezus postanowił zmienić plan i ograniczyć swą działalność tylko do
Izraela. Jednak zarówno pierwszy cud dokonany na ziemi pogańskiej, jak
również stwierdzenie, że „najpierw należy pozwolić nasycić się dzieciom”,
oznacza, że w dalszej perspektywie planował głosić Ewangelię, osobiście lub
poprzez swoich uczniów, także wśród pogan.
Pomimo odmowy Jezusa, kobieta nie obraża się, ani nie rezygnuje. Nie
zaprzecza słowom Jezusa, ale je wykorzystuje jako argument wspierający jej
prośbę. Jej postawa jest całkiem inna niż postawa pogan, którzy wyrzucili
Jezusa ze swojej ziemi. Wzruszony jej wytrwałością, która ukazywała moc
jej wiary, Jezus zmienia swój plan i uwalnia córkę kobiety. Kobieta tak
bardzo ufa Jezusowi, że bez uzyskania żadnych dowodów uzdrowienia córki
wraca do domu.
W następnym epizodzie, Jezus nie pozostaje w domu, ale chodzi po
terytorium pogańskim i działa publicznie. Następnie zbiera się wokół Niego
wielki tłum, który zostaje potraktowany w taki sam sposób, jak wcześniej
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traktowany był lud w Galilei.
Ta zmiana postawy Jezusa nie wynika ze słabości Jego woli, czy też
niewierności swoim decyzjom, ale z otwartości na działanie Ducha Świętego.
Podobnie jak to było ukazane wcześniej, Jezus ma swój plan, ale porzuca ten
plan, gdy w nowych doświadczeniach dostrzeże wolę Boga, odmienną od
własnych ludzkich planów.
Oprócz sprawy pokarmów, dużym problemem dla wczesnych chrześcijan
była także sprawa przyjmowania do wspólnoty nawróconych pogan, czyli
ludzi innej narodowości, którzy podobnie jak oni sami uwierzyli w Jezusa.
Ponieważ w Ewangelii Marka „dom” oznacza wspólnoty chrześcijańskie,
możemy domyśleć się, że Marek mówi tutaj nie tylko o życiu Jezusa, ale
także o problemie, który doświadczały wspólnoty uczniów Jezusa
pochodzenia żydowskiego, którzy żyli w diasporze, czyli na terytorium
pogańskim. Pomimo, że uczniowie ci w początkowym etapie życia Kościoła
nie prowadzili działalności misyjnej wśród pogańskich narodów, ich
świadectwo życia przyciągało do Jezusa innych ludzi.
Kobieta, która zauważyła obecność Jezusa i swoją prośbą wyraziła wiarę,
reprezentuje tych ludzi pochodzenia pogańskiego, którzy widząc świadectwo
życia uczniów Jezusa zapragnęli stać się częścią tej wspólnoty.
Pierwsi chrześcijanie żydowskiego pochodzenia byli przekonani, że wiara
jest tylko dla nich i nie chcieli przyjmować innych ludzi do swoich wspólnot.
Na skutek różnorodnych doświadczeń oraz dyskusji, jaka miała miejsce we
wspólnotach chrześcijańskich, a przede wszystkim na skutek działania Ducha
Świętego, myślenie chrześcijan ulegało stopniowej przemianie. Zaczęli
dzielić się z ludźmi innych narodowości tym dobrem, jakim była ich wiara
oraz znajomość Jezusa Chrystusa i przyjmować ich do swoich wspólnot.
Ewangelia Marka dawała bardzo ważny argument w tej dyskusji i
niewątpliwie odegrała ogromną rolę w tym procesie przemiany postawy
wspólnot chrześcijańskich wobec ludzi innych narodowości.

38. Jezus uzdrawia głuchoniemego (Mk7,31-37)

A znowu opuściwszy terytorium Tyru przeszedł przez Sydon do
Morza Galilejskiego środkiem terytorium Dziesięciogrodzia. I
przyprowadzili do niego głuchego i ledwo mówiącego i prosili go,
aby położył na niego rękę. A zabrawszy go z tłumu, na osobności
włożył swoje palce w jego uszy, i splunąwszy dotknął jego języka. I
spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effatha, to
znaczy: Otwórz się! I [natychmiast] otworzyły się jego uszy, i
rozwiązane zostały więzy jego języka i mówił poprawnie. I
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przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Ale im bardziej im
przykazywał, tym bardziej rozgłaszali. I byli niezwykle zdumieni i
mówili: Dobrze wszystko uczynił; i głuchym przywraca słuch, a
niemym mowę.







Jezus nie wraca bezpośrednio do Galilei, ale zatacza olbrzymie koło (kilkaset
kilometrów) po terytorium pogańskim. Trasa świadczy o tym, że wśród
pogan spędził dłuższy czas.
Ludzie nawet w Dekapolu, który był położony ok. 200 km od Tyru,
rozpoznają Jezusa i z wiarą proszą Go o pomoc. Możliwe, że oprócz
uzdrowienia córki Greczynki, Jezus dokonał także wielu innych cudów, a
może był znany dzięki uwolnionemu z niewoli Legionu człowiekowi, który
głosił wcześniej w Dekapolu o tym, co Jezus mu uczynił.
Dziecko kobiety było uzdrowione na dystans, bez bezpośredniego kontaktu z
Jezusem, natomiast przy uzdrowieniu mężczyzny widzimy niezwykłą ilości
bezpośredniego kontaktu.
Jezus nie czyni tych gestów, o które prosili go ludzie. Zamiast
oczekiwanego przez ludzi nałożenia rąk, Jezus wyprowadza głuchoniemego
człowieka z dala od tłumu, poza miasto. Może uczynił tak, ponieważ nie
chciał mieć świadków. Późniejsze wielokrotne zakazy rozgłaszania tego, co
Jezus uczynił także świadczą o tym, że chce On uniknąć rozgłosu.
Najprawdopodobniej w ten sposób Jezus chciał zapobiec deformowaniu
swojej nauki, jak również wprowadzaniu w błąd innych ludzi, przez ludzi,
którzy w ogóle nie pojęli Jego nauki lub uczynili to w sposób niewłaściwy
lub tylko częściowy. Takie wprowadzenie w błąd mogłoby utrudnić tym
ludziom zrozumienie sensu nauki oraz działalności Jezusa.
Ludzie nie posłuchali Jezusa i wbrew wyraźnemu zakazowi rozgłaszali to,
co On uczynił. Nieposłuszeństwo tych ludzi, samo w sobie było złe i
niepożądane. Jednak w jego konsekwencji wokół Jezusa zbiera się
niespodziewanie olbrzymi tłum. Jego dzieło na terytorium pogan nabrało
jeszcze większego rozmachu. Wydało jeszcze wspanialsze owoce.
Możliwy jest jeszcze inny powód wzięcia głuchoniemego człowieka z dala
od tłumu. Środowisko, w którym wychowuje się człowiek bardzo często jest
przyczyną jakiegoś upośledzenia. Aby poznać przyczynę swojego problemu
musi popatrzeć na niego z dystansu. Aby uzdrowienie było trwałe musi
opuścić to środowisko, wyrwać się z różnych nacisków i nawyków, oraz
odrzucić narzucone mu role. Ważne jest także przebywanie z samym
Jezusem, oddanie Jemu inicjatywy, oraz bycie otwartym na Jego działanie,
na Jego moc.
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ROZDZIAŁ VIII
39. Jezus karmi tłum na ziemi pogańskiej

(Mk8,1-10)

W tych dniach, gdy znowu był wielki tłum i nie mieli nic do
zjedzenia, przywołał uczniów i powiedział do nich: Odczuwam litość
nad tym tłumem, bo już trzy dni pozostają przy mnie, a nie mają nic
do jedzenia. Jeślibym oddalił ich głodnych do ich domów, zasłabną w
drodze. A niektórzy z nich przybyli z daleka. A jego uczniowie
odpowiedzieli mu: Jak ktoś potrafi nasycić ich chlebem tutaj, na
pustkowiu? I zapytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś powiedzieli:
Siedem. I nakazał tłumowi spocząć na ziemi. I wziąwszy siedem
chlebów, uczynił dzięki, połamał i dał swoim uczniom, aby ci
podawali. I podali tłumowi. I mieli kilka rybek. A pobłogosławiwszy
je, powiedział, by i je podawać. Zjedli więc i zostali nasyceni, i zebrali
siedem pełnych koszy ułomków. Było ich zaś około czterech tysięcy. I
oddalił ich. I zaraz też wsiadł do łodzi wraz ze swoimi uczniami i
przybył na teren Dalmanuty.








Drugie rozmnożenie chleba ma miejsce na terytorium pogańskim. Lud
zgromadzony jest na pustkowiu (u Mateusza na górze). W ten sposób
Marek ukazuje formowanie nowego Ludu Bożego po obu stronach Jeziora
Genezaret, składającego się zarówno z Żydów jak i pogan.
Uczniowie nie troszczą się o głodnych pogan, tak jak troszczyli się o
głodnych Żydów. Natomiast Jezus ukazuje wobec tych ludzi taką samą
litość (troskę), jaką ukazał wobec Żydów. Zwraca uwagę na problem, oraz
wychodzi z inicjatywą nakarmienia tłumu.
Seria trzech epizodów ukazała proces przyjmowania pogan do wspólnot
chrześcijańskich. Najpierw poczęstowano ich okruszkami (epizod 37),
postawa wobec pogan stopniowo ocieplała się (epizod 38), a w końcu
poganie zostają obficie nakarmieni chlebem, mają udział w tych samych
dobrach, co chrześcijanie żydowskiego pochodzenia.
Jezus formuje Lud Boży także poza granicami Izraela niemalże wbrew
swoim planom. Jest elastyczny, otwarty na działanie Ducha Świętego, który
nie ogranicza swego działania tylko do ziemi Izraela, ale działa wszędzie,
bez żadnych ograniczeń. W ten sposób Marek wzywa nas do otwartości na
działanie Ducha Świętego, nawet w najmniej spodziewanych warunkach

40. Faryzeusze domagają się od Jezusa znaku (Mk8,11-13)
77

Wtedy wyszli faryzeusze i zaczęli dyskutować z nim, a
wystawiając go na próbę, szukali u niego znaku z nieba. A
westchnąwszy w swoim duchu, powiedział: Dlaczego to pokolenie
szuka znaku? Amen mówię wam, jeśli dany będzie temu
pokoleniu znak! I opuściwszy ich, znowu wsiadł do łodzi i odszedł
na drugą stronę.






Wobec ilości znaków, jakich dokonywał Jezus, prośba faryzeuszów wydaje
się absurdalna. Najprawdopodobniej chodziło im o coś innego niż cuda,
których Jezus dokonywał do tej pory. Nie uznawali cudów Jezusa za znaki
pochodzące z nieba, czyli za te, które świadczą o tym, że Jezus jest posłanym
przez Boga Mesjaszem.
Dzieła mocy Jezusa, podobnie jak Jego przypowieści były zrozumiałe tylko
dla ludzi, którzy posiadali przynajmniej częściową wiarę, czyli dla tych,
którzy niekoniecznie wszystko rozumieli, ale mieli otwarte serca i byli
gotowi na zmianę myślenia i zmianę postępowania. Ponieważ faryzeusze nie
mieli wiary, a ich serce było zatwardziałe, czyny Jezusa, podobnie jak Jego
przypowieści, nie rozjaśniały, ale jeszcze bardziej zaciemniały ich
rozumienie. Zatwardziałość faryzeuszów była tak wielka, że wobec
niemożliwości zakwestionowania ponadnaturalnego źródła mocy Jezusa,
zarzucali Mu, że ta moc, pochodzi od szatana, a sam Jezus nie reprezentuje
Boga tylko Jego przeciwnika.
Faryzeusze domagali się znaku, który byłby niezaprzeczalnym dowodem
boskiego pochodzenia mocy Jezusa, dowodem, który nie wymagałby wiary.
Według nich dopiero taki znak uwiarygodniłby czyny i naukę Jezusa,
ukazałby niezaprzeczalnie, że Jezus jest Mesjaszem.
To żądanie, wbrew intencjom faryzeuszy, ukazało ich całkowity brak
zrozumienia, brak dobrej woli, brak otwartości i dlatego tak bardzo
rozgniewało Jezusa. Pomimo tego, że Jezus pragnie nawrócenia faryzeuszów,
a właściwie właśnie z tego powodu, że Jezus chciał ich doprowadzić do
prawdziwego nawrócenia, stanowczo odmawia dania im znaku, który nie był
zgodny z naturą Bożego działania.
Znak Boga, który nie wymagałby wiary, nie byłby już znakiem, ale dziełem,
które odbierałoby wolną wolę człowiekowi, w więc także umożliwiałoby
miłość, która jest istotą prawdziwego nawrócenia oraz istotą życia wiecznego.
Właśnie z tego powodu, wszelkie działanie, które odbiera człowiekowi
wybór i w ten sposób zniewala go, jest niezgodne z naturą Boga, który
pragnie obdarować wiecznym szczęściem każdego człowieka. Bóg dał
człowiekowi wolna wolę, aby człowieka był w stanie kochać i szanuje ją,
nawet wtedy, kiedy człowiek podejmuje błędne decyzje, nawet wtedy, gdy
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rani innego człowieka, czy też nawet samego Syna Bożego, nawet wtedy,
gdy konsekwencją tej błędnej decyzji jest wieczne zatracenie człowieka.
Otwartość serca, czyli gotowość na uznanie własnego błędu w myśleniu lub
postępowaniu i gotowość na zmianę błędnego myślenia oraz postępowania
jest potrzebna, aby uwierzyć i odczytać znak, który Bóg daje przez Jezusa,
ale także, aby dostrzec i przyjąć Boże działanie, które dokonuje się w swoim
własnym życiu.
Jeśli ktoś zakłada swoją nieomylność oraz swoją doskonałość, czyli brak
potrzeby zmiany myślenia oraz potrzeby zmiany postępowania, szuka tylko
argumentów na potwierdzenie własnego założenia, własnych przekonań. W
dyskusjach nie stara się zrozumieć argumentów drugiej strony, a jedynie
usiłuje narzucić własne przekonania. Taki człowiek nigdy nie pozna prawdy,
nie będzie w stanie się rozwijać i nigdy nie dojrzeje jako człowiek. W tym
sensie, pokora, czyli zdolność widzenia siebie oraz otaczającej nas
rzeczywistości w prawdzie oraz gotowość na uznanie własnego błędu,
gotowość na zmianę myślenia i postępowania, jest potrzebna nie tylko do
przyjęcia daru zbawienia, ale także do wzrostu osobowego.
Najprawdopodobniej Faryzeusze nie chcieli uwierzyć i w konsekwencji nie
mogli pojąć znaczenia dzieł Jezusa, ponieważ ta wiara wymagałaby od nich
zmiany ich życia, a szczególnie rezygnacji z przywilejów, które zdobyli
kosztem innych ludzi w sposób niezgodny z pragnieniem Boga.
Ten epizod jest wstępem do następnego.

41. Jezus przestrzega przed kwasem faryzeuszy i Heroda (Mk8,14-21)

I zapomnieli wziąć chlebów, nie mieli ze sobą w łodzi nic oprócz
jednego chleba. I przykazywał im mówiąc: Uważajcie, strzeżcie się
zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. I rozprawiali między sobą o
tym, że nie mają chlebów. A poznawszy (to) powiedział im: Dlaczego
rozprawiacie, że nie macie chlebów? Jeszcze nie zauważacie i nie
pojmujecie? Czy wasze serca są skamieniałe (bez życia, nieczułe)?
Mając oczy nie patrzycie? Mając uszy nie słyszycie? Czy nie
pamiętacie, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile
zebraliście koszy pełnych ułomków? Powiedzieli mu: Dwanaście.
Kiedy siedem dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszy pełnych
ułomków? Powiedzieli mu: Siedem. I powiedział im: Jeszcze nie
rozumiecie?
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Jezus przestrzega swoich uczniów przed czynieniem błędu, który zaślepiał
faryzeuszy, uczonych w Piśmie i Heroda. Pomimo ostrzeżenia, uczniowie
przyjmują postawę podobną do postawy wrogów Jezusa.
Lęk apostołów z powodu braku wystarczającej ilości chleba jest tak
bezpodstawny, jak bezpodstawną była prośba faryzeuszy o znak. Niepokój
ten ukazuje brak zrozumienia nauki Jezusa, oraz brak wiary. Brak
jakiejkolwiek zmiany myślenia pomimo tych wszystkich doświadczeń
działania Jezusa i słuchania Jego słów.
Jezus dawał znaki w takiej obfitości, w jakiej dał tłumowi chleb. Dał nawet
więcej niż było potrzebne. Jeżeli pomimo tego, nie są oni w stanie dostrzec
prawdy, którą ukazuje Jezus, wynika to jedynie z ich zatwardziałości,
zbytniego przywiązania do dotychczasowego sposoby myślenia i życia,
braku otwartości na płynącą z ich doświadczenia naukę. Apostołowie mieli
oczy, ale nie patrzyli, mieli uszy, ale nie słuchali (Jr5,21; Ez12,2), czyli nie
korzystali z możliwości poznania prawdy.
Jezus zachęca uczniów do tego, aby nie zapominali swojego doświadczenia,
a co więcej, aby uczyli się z niego i na jego podstawie korygowali swoje
przekonania. Jeżeli kilkoma bochenkami chleba Jezus nakarmił
kilkutysięczny tłum, to czy nie mogą mieć nadziei, że jednym bochenkiem
będzie w stanie nakarmić kilkunastoosobową grupę? Jeżeli z własnego
doświadczenia, wyciągnęliby odpowiednie wnioski, to nie musieliby się
teraz niepokoić.
Następny znak jest zapowiedzią ich stopniowego przejrzenia, które dokona
się w drugiej części Ewangelii.

42. Jezus uzdrawia niewidomego człowieka (Mk8,22-26)

I przybyli do Betsaidy. I przyprowadzili mu niewidomego i prosili
go, aby go dotknął. A chwyciwszy niewidomego za rękę, wyprowadził
go poza wieś, i plunąwszy w jego oczy, nałożył na niego ręce zapytał
go: Czy widzisz coś? I popatrzywszy do góry powiedział: Patrzę na
ludzi, jakbym widział chodzące drzewa. Potem znów nałożył ręce na
jego oczy, a on przejrzał całkowicie i został uzdrowiony; i
przypatrywał się wszystkiemu. I wysłał go do jego domu, mówiąc:
Żebyś nie szedł do tej wsi.


Jest to jedyne uzdrowienie w Ewangelii Marka, które składa się z dwóch
etapów. Najpierw niewidomy zaczyna widzieć częściowo, dopiero po drugiej
interwencji Jezusa nastąpiło całkowite uzdrowienie. Co więcej uzdrowiony
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człowiek zaczyna korzystać z daru wzroku i przypatrywać się uważnie
wszystkiemu.
To stopniowe uzdrowienie może ujawniać stopniowe osłabienie Jezusa, który
musi „poprawiać” swoją pracę, ale raczej jest to symbol. Ten dwustopniowy
znak (dwustopniowe uzdrowienie niewidomego) symbolicznie ukazuje drogę
uczniów, ich stopniowy proces wychodzenia z ciemności.
Marek umieszcza to uzdrowienie w samym środku Ewangelii i łączy w ten
sposób Jej dwie części:
o Część pierwsza (przed uzdrowieniem): działalność w Galilei, pełna
uzdrowień i egzorcyzmów, podczas której uczniowie zaczęli widzieć
częściowo (ukarze to wyznanie Piotra).
o Część druga (po uzdrowieniu niewidomego): podróż do Jerozolimy,
tylko
z
jednym egzorcyzmem
i
jednym
uzdrowieniem
(natychmiastowym uzdrowieniem ze ślepoty!). Podróż ta zakończyła się
śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa i ostatecznie otworzyła
Apostołom oczy.
Poprzez takie skomponowanie swojej Ewangelii Marek najprawdopodobniej
poucza nas, że znaki (cuda) Jezusa mogą pomóc uczniom w częściowym
odzyskaniu wzroku, a przez to w dojściu do częściowego zrozumienia, do
częściowej wiary. Jednak uzyskanie pełnego zrozumienia oraz pełnej wiary
wymaga czegoś więcej. A mianowicie realnego kroczenia za Jezusem,
wierności w kłopotach i doświadczenia mocy (męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa.)
Najprawdopodobniej Jezus posłużył się śliną, czyli materiałem, który sam w
sobie nie miał żadnej mocy uzdrowicielskiej, aby pouczyć nas, żebyśmy nie
zatrzymywali się na znaku, ale starali się dostrzec rzeczywistość, na którą ten
znak wskazuje.
Fakt wyprowadzenia ślepego człowieka poza wioskę, przypomina
wyprowadzenie uczniów z miejsca, gdzie mieszkali lub też pracowali, czyli z
ich środowiska, w którym żyli przed spotkaniem Jezusa. Może warunki, w
których się wychowali oraz żyli, wpływały na ich ślepotę. Jezus wyprowadza
ich z tych sytuacji, oświeca, uzdrawia i zakazuje powrotu do starego sposobu
życia, aby na nowo nie oślepli.
W następnym epizodzie Piotr-Skała ukaże cząstkową wiarę, która podobna
jest do częściowo odzyskanego wzroku przez niewidomego człowieka.

43. Piotra wyznaje swoją wiarę (Mk8,27-30)

I wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek (koło) Cezarei
Filipa. A w drodze zaczął pytać swoich uczniów mówiąc im: Kim
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ludzie mówią, że ja jestem? Oni zaś powiedzieli mu mówiąc: Janem
Chrzcicielem, a inni Eliaszem, inni zaś, że jednym z proroków. I on
zapytał ich: Wy zaś, kim mówicie, że ja jestem? Odpowiadając Piotr
powiedział: Ty jesteś Pomazaniec. I skarcił ich, żeby nikomu nie
mówili o nim.











Cezarea Filipa (Filipowa) jest najbardziej na północ wysuniętym miastem
Izraela. Stąd rozpoczyna się ok. 200 kilometrowa podróży Jezusa od
Jerozolimy. Do tej pory działał On w Galilei i okolicznych regionach
pogańskich. Od tego momentu Jezus będzie ciągle w drodze ku Jerozolimie.
W rzeczywistości autorowi Ewangelii nie chodzi o geograficzną podróż, ale
drogę, którą powinien kroczyć każdy uczeń Jezusa.
Podczas tej drogi zainteresowanie Jezusa, przesuwa się z tłumów na uczniów.
Tłumy ciągle Mu towarzyszą, ale Jezus koncentruje się na formacji uczniów.
Zmienia się zasadnicza treść Jego nauczania. Centrum tego nauczania
przestaje być Królestwo Boże, a staje się nim sam Jezus, a szczególnie Jego
tożsamość i misja. Jezus wydaje się być coraz słabszy. Ciągle dokonuje
czynów mocy, ale nie tak wielu jak wcześniej. Podkreśla także swoją
bezsilność wskazując na nieuniknione cierpienie oraz śmierć (krzyż jest
momentem największej bezsilności Jezusa), które spotkają Go w Jerozolimie.
Jednak mówi także o zmartwychwstaniu, przez co wyraża swoją wiarę w to,
że śmierć nie będzie końcem Jego drogi, albo inaczej, że śmierć nie jest
celem Jego działalności, nie jest celem Jego życia, ani Jego misji.
Jezus zadaje uczniom pytanie, które wcześniej oni zadawali sami sobie (4,41;
6,51nn). „Za kogo mnie uważacie?” „Kim jestem dla was?”
Czytelnicy od samego początku wiedzą, że Jezus jest Pomazańcem
(Namaszczonym, Chrystusem, Mesjaszem), dlatego może się wydawać, że
Piotr stwierdza coś oczywistego. Jednak w narracji to wyznanie jest bardzo
niezwykłe. Aż dotąd nikt z uczestników wydarzeń nie nazwał tak Jezusa.
Całkiem niedawno w łodzi, kiedy uczniowie martwili się o chleb, jeszcze nie
widzieli w Jezusie Mesjasza. Odpowiedź Piotra ukazuje wielki postęp, jaki
uczynili uczniowie w bardzo krótkim czasie. Jest to owoc nauczania i
działalności Jezusa z pierwszej części Ewangelii.
Wprawdzie Jezus pragnął, aby uczniowie rozpoznali Go jako Mesjasza,
zabrania im rozgłaszać tę prawdę o sobie. Następny epizod, który opisuje
pierwszą z trzech zapowiedź męki i śmierci, oraz reakcję uczniów na te
słowa, pomaga zrozumieć to, dlaczego Jezus zabraniał uczniom mówić o tym,
Kim jest.
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44. Otwarta zapowiedź męki i zmartwychwstania oraz sprzeciw
uczniów (Mk8,31-33)

I zaczął nauczać ich, że Syn Człowieka musi wiele wycierpieć i
nie zostać zaakceptowanym (zostać zdyskwalifikowanym) przez
starszych, i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie (pisarzy), i zostać
zabitym, i po trzech dniach powstać. A mówił te słowa z
otwartością. A Skała wziął go na bok i zaczął go karcić. On zaś
zawrócił, i zobaczywszy swoich uczniów, skarcił Skałę i powiedział:
Odejdź za mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o
tym, co ludzkie.




Wcześniej, kiedy mówił o odebraniu Pana Młodego, Jezus w sposób ukryty
zapowiedział swoją mękę i śmierć. Teraz po raz pierwsza czyni to w sposób
otwarty. Te słowa Jezusa wywołują sprzeciw Dwunastu, szczególnie mocny
sprzeciw Piotra. Słowa Piotra wykazują, że jego wyobrażenie o Mesjaszu,
jest całkowicie inne od tego, jak swoją misję pojmował Jezus. Dla Piotra
cierpienie, a szczególnie śmierć Mesjasza jest niemożliwa do
zaakceptowania. Według powszechnie panujących ówcześnie przekonań
Mesjasz miał pokonać swoich wrogów, zostać Królem Izraela i rozszerzyć
panowanie Izraela także na inne narody. Podobnie jak Piotr także inni
uczniowie nie są w stanie pojąć słów Jezusa, ponieważ przedstawiają
całkowicie inny finał Jego dzieła, niż ten, który oni sobie wyobrażali i
którego oczekiwali. Zmiana tej wizji wymagałaby całkowitej przemiany ich
motywacji kroczenia za Jezusem. Piotr nie może przyjąć słów Jezusa,
ponieważ jeszcze nie zmienił sposobu myślenia, trwa przy swojej starej wizji,
starym wyobrażeniu o Mesjaszu oraz swoich oczekiwaniach wobec Niego.
Słowa, którymi Jezus strofuje Piotra dosłownie brzmią „odejdź za mnie”. W
przypadku rzeczywistego kuszenia szatana tłumaczenie tych słów na „idź
precz”, lub też „zejdź mi z oczu” wydaje się stosowne, jednak w przypadku
Piotra słowa te można zrozumieć w inny sposób.
Słowa „za mną” są tymi samymi, które Jezus wypowiedział, kiedy
powoływał uczniów (Mk1,17) oraz tymi samymi, które użyje w następnym
epizodzie w odniesieniu do wszystkich uczniów (Mk8,34). Można
przypuszczać, że tymi słowami Jezus przypomina Piotrowi, że jest on
powołany do tego, aby kroczyć za Jezusem, czyli do tego, aby uczyć się od
Niego i aby Go naśladować, a nie do tego, aby Go pouczać, czy też do tego,
aby wskazywać Mu drogę. Uczeń ma się przemieniać i dostosowywać do
Nauczyciela, a nie starać się zmieniać Nauczyciela i usiłować
przystosowywać Go do swoich wyobrażeń i oczekiwań. Ponieważ
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pouczający Jezusa Piotr znajdował się „przed Jezusem”, powinien odejść z
tego miejsca i pójść „za Jezusem”.
Pierwsza część Ewangelii doprowadziła uczniów do wiary w to, że Jezus jest
Mesjaszem. Druga część pogłębia ich zrozumienie i koryguje ich
wyobrażenie. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są wydarzeniami
szczególnie ważnymi w procesie przemiany uczniów (przemianie ich
zrozumienia, ale także ich postawy, ich relacji z Jezusem oraz motywacji
kroczenia za Nim).
Zanim ich zrozumienie misji Mesjasza nie zostanie skorygowane,
Apostołowie nie powinni nikomu mówić o tym, że Jezus jest Mesjaszem.
Przedwczesne głoszenie tej prawdy przez Apostołów, utrwalałoby tylko
błędne wyobrażenia oraz błędne oczekiwania i mogłoby utrudnić wielu
ludziom dostrzeżenie i zaakceptowanie pełnej prawdy o Jezusie.
Sprzeciw uczniów staje się dla Jezusa okazją do pouczenia o charakterze ich
powołania.

45. Jezus poucza o istota bycia Jego uczniem (Mk8,34-9,1)

A przywoławszy do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami, powiedział
im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie i niech
zabierze swój krzyż i niech chodzi [ze] mną. Kto bowiem chce ocalić
swoją duszę, zgubi ją; kto zaś zgubi swoją duszę ze względu na mnie i
Ewangelię, uratuje ją. Cóż bowiem pomaga człowiekowi zyskać cały
świat, jeśli straci swoją duszę? Co bowiem dałby człowiek w zamian za
swoją duszę? Kto bowiem wstydziłby się mnie i moich słów w tym
cudzołożnym i grzesznym pokoleniu, i Syn Człowieka zawstydzi się go,
kiedy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi zwiastunami.
I mówił im: Amen mówię wam, niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie
skosztują śmierci, aż zobaczą królestwo Boga przybyłe w mocy.




Na początku drogi do Jerozolimy Jezus ukazuje istotę bycia uczniem. Uczeń
powinien iść za Jezusem całkowicie bezinteresownie. Jego najgłębszym
pragnieniem powinno być pragnienie wypełnienia swojej misji głoszenia
Ewangelii Bożej oraz pragnienie współpracy z Jezusem przy rozszerzaniu
Królestwa Bożego. Aby kroczyć wiernie za Panem, uczeń powinien być
gotowym na utratę wszystkiego, co obecnie ceni, łącznie z własnym życiem.
Słowa o wyparciu się siebie, a szczególnie słowa w wzięciu własnego krzyża
były całkowicie niezrozumiałe dla uczniów. Dalsza postawa Jezusa, którą
Marek opisuje w swojej Ewangelii, ilustruje te słowa i pomaga w ich
zrozumieniu.
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„Wyparcie się siebie” oznacza zmianę dotychczasowego sposoby myślenia
oraz postępowania. „Wzięcie swojego krzyża” nie oznacza przyjęcia każdego
napotkanego cierpienia, a tym bardziej zadawanie sobie jakiegoś cierpienia,
ale przyjęcie takiego cierpienia, które towarzyszy miłości, czyli takiego, od
którego ucieczka wymagałaby odejścia od miłości, czyli jej zdradę.
Uczniowie są jeszcze w tym miejscu ludźmi, którzy starają się „ocalić swoje
życie”, czyli swój dotychczasowy sposób myślenia i postępowania oraz
„zyskać cały świat”, czyli spełnić swoje pragnienia i ambicje, uzyskać
różnorodne korzyści z tego, że są przy Jezusie. Jezus jest dla nich środkiem
do osiągnięcia ich osobistych celów. W przeciwieństwie do Jezusa, nie są
gotowi do całkowitego ofiarowania siebie Bogu i całkowitego oddania się
misji otrzymanej od Niego.
Człowiek często nie żyje zgodnie z nauką Jezusa, czyli zgodnie z
wartościami Królestwa Niebieskiego, ponieważ gdyby żył w ten sposób jego
życie różniłoby się znacznie od większości ludzi, wśród których żyje, co
powodowałoby wiele trudności lub nawet cierpień. Przez dostosowywanie
się do sposobu życia innych ludzi, uczniowie Jezusa oszczędzają sobie tego
typu trudności oraz cierpienia, ale jednocześnie zapierają się swojego
związku z Jezusem.
Druga część Ewangelii, ukazuje transformację uczniów na ludzi, którzy
podobnie jak Jezus są gotowi utracić swoje życie ze względu na Jezusa, ze
względu na Ewangelię oraz Królestwo Boga, czyli są gotowi być wiernymi
miłości bez względu na związany z tym koszt. Męka, śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa odgrywa szczególną rolę w tej transformacji.

ROZDZIAŁ IX
46. Jezus przemienia się w obecności uczniów (Mk9,2-8)

A po sześciu dniach bierze Jezus [z sobą] Skałę i Jakuba i Jana, i
wprowadza ich na wysoką górę, na osobność, samych. I został
przemieniony wobec nich. A jego szaty stały się lśniące, [tak]
bardzo białe, że farbiarz na ziemi nie może tak wybielić. I dał się
im zobaczyć Eliasz z Mojżeszem, i wspólnie rozmawiali z Jezusem.
A odpowiadając Piotr powiedział do Jezusa: Rabbi, dobrze
(doskonale) nam tu być. Zróbmy trzy namioty: jeden tobie, i jeden
Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. Nie wiedział bowiem, co powinien
odpowiedzieć, [gdyż] zostali (stali się) przepełnieni bojaźnią. I
zjawiła się (stała się) chmura, która ich zacieniła, a z chmury
rozległ się (stał się) głos: Ten jest moim umiłowanym synem,
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słuchajcie go. I nagle, oglądnąwszy się, już nikogo nie zobaczyli,
tylko samego Jezusa z nimi.




Miejsce wydarzenia
Tuż przed przemienieniem Jezus z uczniami przebywał w
okolicach Cezarei Filipowej, na miejscu, gdzie obecnie leży wieś
Banijas (Mk8, 27). Trudno przypuszczać, że Jezus zabrał stamtąd
Apostołów na jakąś odległą „wyniosłą górę” (Mk9,2). Dlatego też,
choć tradycja sięgająca IV wieku wskazuje na leżącą w pobliżu
Nazaretu górę Tabor, jest to mało prawdopodobne, bo góra ta
znajduje się ok. 70 km na południowy zachód od Cezarei Filipowej.
Znacznie bliżej Cezarei, bo ok. 25 km na północny wschód
znajduje góra Hermon. Wznosi się na wysokość 2814 m n.p.m. i
zasługuje na miano „wyniosłej góry” (Mt17,1). A zatem
przemienienie mogło nastąpić na jednym ze szczytów Hermonu.
Tak sądzi wielu współczesnych uczonych, niemniej są to tylko
przypuszczenia. Ponieważ Ewangelia milczy w tej sprawie,
możemy wyciągnąć wniosek, że znajomość geograficznego miejsca
wydarzenie nie jest ważna dla zrozumienia jego sensu.
Znacznie ważniejsze niż położenie geograficzne „wyniosłej góry” jest
znaczenie tego wydarzenia. Według przekonań Żydów, góra była miejscem
szczególnej bliskości Boga. Dlatego też możemy przypuszczać, że kiedy
Marek mówi o przemianie Jezusa na wzniosłej górze, poucza nas, że
opisywane wydarzenie dokonało się w szczególnie bliskiej obecności Boga.
O prawdziwości tego stwierdzenia świadczą także inne symbole i wyrażenia.
Poprzez wyrażenie „nie może tak wybielić”, Marek oznajmia, że było to
wydarzenie nadprzyrodzone.
Opis ten przywołuje także do pamięci scenę ukazania się Jezusa po
zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu przemieniony Jezus ukazał się
wielu uczniom. Słowo „przemienienie” było używane na określenie
zmartwychwstałego Jezusa w liście do Filipian i Koryntian (Flp3,21;
2Kor3,18; 1Kor15,51). Dlatego też pierwsi słuchacze, czy też pierwsi
czytelnicy Ewangelii niewątpliwie łączyli opis tego wydarzenia ze
zmartwychwstaniem Jezusa.
Opis przemiany Jezusa przywołuje do pamięci wiele wydarzeń i opisów ze
Starego Testamentu. W szczególny sposób jest wejście Mojżesza na górę
Synaj (Wj24,16-17), kiedy chwała Pan w formie obłoku pokrywała górę
Synaj przez sześć dni i dał się słyszeć głos z obłoku (interweniując na
pustyni Bóg wzmacniał autorytet Mojżesza). Jest to także wizja Syna
Człowieczego u Daniela (Dn7,9 lśniąco białe szaty), jak również proroka
Eliasza i namiot spotkania. Niewątpliwie, autor Ewangelii celowo odwołuje
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się do tych wszystkich wydarzeń, aby pouczyć nas, że w tam należy szukać
klucza do zrozumienia znaczenia opisywanego wydarzenia.
Czyi głos słyszeli Apostołowie?
Zwykle w polskim tłumaczeniu, odnośnie chmury jest używane słowo
„zjawiła się,” natomiast odnośnie usłyszanego z tej chmury głosu, używane
jest wyrażenie „dał się słyszeć.” Jednak w języku greckim w tych miejscach
jest użyte to samo słowo „stało się.” Czyli w tłumaczeniu dosłownym
powinniśmy napisać „stała się chmura,” oraz „stał się głos.” W Piśmie św.
bardzo często bierna strona bez podawania działającego podmiotu jest
używana do opisu działania Boga. Tak więc, usłyszany głos należy przyjąć za
głos Boga, choć nie jest to napisane wprost.
Piotrowi mogło się wydawać, że widzi nadchodzące w mocy Królestwo
Boże, którego przyjście Jezus wcześniej zapowiedział. Słowa Piotra oraz
jego propozycja postawienia namiotów wyrażają jego pragnienie
przywitania, czy też przyjęcia Królestwa Bożego. Jednak głos z chmury
(obłoku), czyli sam Bóg stwierdza, że celem tej wizji jest objawienie Jezusa
po raz pierwszy, jako Syna Bożego. (Do tej pory uczniowie poznali Go
jedynie, jako Mesjasza). Najściślejsze grono uczniów poznaje teraz to, co
czytelnicy Ewangelii oraz złe duchy znali już wcześniej.
W tym momencie uczniowie znają już oba tytuły Jezusa, od których Marek
rozpoczął swoją Ewangelię. A mianowicie: „Mesjasz” i „Syn Boży.” Jednak
do końca Ewangelii z nikim nie podzielą się tą wiedzą. W samej Ewangelii
jedynie setnik, tuż po śmierci Jezusa wyzna publicznie, że Jezus jest Synem
Bożym. Nie wiemy, czy inni uczniowie poznali tą prawdę przed męką i
śmiercią Jezusa.
Ważny jest także nakaz Boga: „jego słuchajcie.” W ten sposób sam Bóg
Ojciec wzywa uczniów do tego, aby byli posłuszni temu, co Jezus już
powiedział oraz temu, co jeszcze powie. To oparte na prawidłowej motywacji
posłuszeństwo jest najważniejszym elementem życia ucznia Jezusa. Wierne
kroczenie za Jezusem, jest ważniejsze niż na przykład doświadczanie
radości, pokoju, czy też poczucia bezpieczeństwa z powodu bycia uczniem
Jezusa, czy też z powodu przebywania w Jego obecności.
Poprzez opis przemiany Jezusa autor przypomina słuchaczom, którzy
usłyszeli zapowiedź męki i śmierci, o tym, że Jezus nie został zniszczony
przez to cierpienie oraz śmieć, ale zmartwychwstał i został przemieniony.
Dla ucznia Jezus jest wzorem do naśladowania, ale także jest modelem, do
którego uczeń ma się upodobnić. Konkludując możemy powiedzieć, że w
całości epizod ten jest wezwaniem do przyjmowania cierpień na wzór Jezusa
(niesienie krzyża), z wiarą w zmartwychwstanie i przemienienie, czyli
ostateczne upodobnienie się do Jezusa (bycia przemienionym na wzór
Jezusa).
Przemiana Jezusa oraz Boski głos z nieba (zmartwychwstanie Jezusa jako
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dzieło Boga) potwierdzają, że uwielbiony Syn Boga, jest tym samym, który
cierpiał i został zabity. To Jego cierpienie, ani nawet śmierć nie jest w stanie
zniszczyć Boskich planów zbawczych. Cierpienie i śmierć stają się
elementem tożsamości Jezusa, a nawet elementem zbawczym. Uchronienie
Jezusa przed cierpieniem, czy też przed śmiercią nie jest absolutnie
koniecznym warunkiem realizacji Jego misji.
Lęk przed cierpieniem oraz przed śmiercią jest czymś naturalnym. Jednak ani
cierpienia, ani śmierci nie trzeba lękać się do tego stopnia, aby lęk ten zmusił
nas do sprzeniewierzenia się Bogu (misji, miłości), gdyż nie są one w stanie
zniszczyć planu Bożego. To zło, które może spotkać nas na ziemi nie jest
złem absolutnym. Najważniejsze jest posłuszeństwo, czyli wierność w
wypełnianiu misji na wzór Jezusa, gdyż jest to droga do najwyższego dobra,
jakim jest życie wieczne, życie w Królestwie Bożym, czyli w miłosnej
jedności z Bogiem oraz z innymi ludźmi, którzy także przyjmą ten Boży dar.
Uczniowie powinni być posłuszni Jezusowi tak samo, jak Jezus jest
posłuszny Ojcu i Duchowi Świętemu. Warto dodać, że posłuszeństwo Jezusa
nie jest wyrazem podporzadkowania, czy też jakiejś niewolniczej uległości,
ale miłosnego zjednoczenia, którego nie zerwało ani cierpienie, ani śmierć.
47. Nowe pojęcie roli Eliasza, poprzedzającego przybycie Mesjasza
(Mk9,9-13)

A gdy oni schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali
[o tym], co widzieli, aż do czasu, kiedy syn człowieka powstanie z
martwych. I zachowali to słowo, rozprawiali wspólnie między sobą,
co [to] znaczy (jest) „powstać z martwych”. I dopytywali się go
mówiąc: Bo uczeni w Piśmie (pisarze) mówią, że najpierw ma
przyjść Eliasz. On zaś rzekł im: W prawdzie Eliasz przyszedłszy
wcześniej, wszystko naprawia (przywraca); lecz jak jest napisane o
synu człowieka? Że ma wiele wycierpieć i zostać wzgardzonym
(uznanym za nic). Ale mówię wam, że i Eliasz przyszedł, i uczynili
mu to, co chcieli, jak jest napisane o nim.




Zakaz opowiadania o tym doświadczeniu, zawiera pośrednią wzmiankę o
śmierci Jezusa. Uczniowie to dostrzegli i zaczęli zastanawiać się nad tym, co
to mogłoby znaczyć. Pomimo poprzedniej nauki Jezusa, jeszcze nie
rozumieją i nie mogą zgodzić się na taką możliwość.
Stwierdzenie uczniów, jest ich wnioskiem, jaki wyciągnęli z dyskusji o tym,
co to znaczy powstać z martwych. Tym razem nie reagują emocjonalnie, jak
wcześniej Piotr, ale zastanawiają się i dyskutują. Wzmianka o proroctwie
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przyjścia Eliasza ma być argumentem uczniów na to, że śmierć Mesjasza nie
zgadza się z tym, co zostało zapowiedziane w Piśmie. W ten, już bardziej
opanowany i merytoryczny sposób, próbują ponownie przeciwstawiać się
takiej możliwości, starają się odwieść Jezusa od myślenia o nieuchronności
własnego cierpienia oraz własnej śmierci.
Jezus stwierdza, że przyjście Eliasza, aby naprawić wszystko, nie zwalnia
Mesjasza, od przyjęcia cierpienia i śmierci z rąk grzeszników. Następnie
Jezus zmienia tradycyjne pojmowanie roli Eliasza. Powołując się na
pojmanie i męczeństwo Jana Chrzciciela, poucza uczniów, że Eliasz
przygotowuje drogę Mesjaszowi, w ten sposób, że przyjmuje na siebie
cierpienie i śmierć z rąk grzeszników, czyli przez to, że sam kroczy drogą,
którą po nim będzie kroczyło Mesjasz. Jest to nie tyle droga męczeństwa, co
droga wierności powołaniu i misji otrzymanej od Boga, pomimo
napotkanych trudności.
W ten sposób Marek poucza nas, że nie powinniśmy starać się dopasowywać
Jezusa do tradycyjnych pojęć i wyobrażeń, ale odwrotnie, odczytać
wszystkie tradycje w świetle męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

48. Kryzys wiary i jej rozwój (Mk9,14-29)

A przyszedłszy do uczniów, zobaczył wokół nich wielki tłum oraz
dyskutujących z nimi uczonych w Piśmie (pisarze). I zaraz,
zobaczywszy go, cały tłum przeraził się i podbiegając pozdrawiali go.
I zapytał ich: O czym tak dyskutujecie między sobą? I odpowiedział
mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyniosłem do ciebie mojego syna,
który ma ducha niemego. I kiedy go złapie, rozrywa go i pieni się i
zgrzyta zębami i staje się jak drewno (drewnieje). I powiedziałem
twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mieli siły. On zaś
odpowiadając im powiedział: O pokolenie bez wiary! Do kiedy przy
was będę? Do kiedy będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie! I
przynieśli go do niego. A duch zobaczywszy go natychmiast nim
potrząsnął, a [on] padłszy na ziemię, tarzał się i pienił. I zapytał jego
ojca: Ile to już czasu i jak mu się to stało? On zaś powiedział: Od
dzieciństwa. I wielokroć wrzucał go w ogień i wodę, żeby go zgubić;
ale jeśli coś mógłbyś, zlituj się nad nami i pomóż nam. Zaś Jezus
powiedział mu: [Co się tyczy tego:] Jeśli mógłbyś, to: Wszystko [jest]
możliwe dla wierzącego. Natychmiast Ojciec chłopca zawoławszy
powiedział: Wierzę, pomagaj mej niewierze! Jezus zaś, gdy zobaczył,
że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego, mówiąc mu: niemy i
głuchy duchu, ja nakazuję ci, wyjdź z niego i już nie wchodź w niego.
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I zawoławszy, mocno zatrząsnął i wyszedł. A [chłopiec] stał się jakby
martwy, tak że wielu mówiło, że umarł. Zaś Jezus chwyciwszy jego
rękę podniósł go, i wstał. A gdy wszedł on do domu, jego uczniowie
pytali go na osobności: Że [też] my nie mogliśmy go wyrzucić. I
powiedział im: Ten rodzaj nie może wyjść przez nic, jak tylko przez
modlitwę.









Po zejściu z góry Synaj, Mojżesz zastał Izraelitów czczących złotego cielca.
Przyczyną tego bałwochwalstwa był ich brak wiary. Po zejściu z góry także
Jezus jest świadkiem braku wiary u swoich uczniów. Brak wiary jest
przyczyną ich bezsilności wobec złego ducha.
Gniew Jezusa ukazuje jak bardzo zależało Mu na tym, aby uczniowie stali się
ludźmi wiary i działali z taką samą mocą, z jaką działał On sam. Jezus nie
jest obojętny na brak wiary u uczniów.
Wiara ojca dziecka kontrastuje ze słabością wiary uczniów. Ojciec z wiarą
poprosił uczniów, ale doznał zawodu. Słowa: „Jeżeli możesz”, którymi ojciec
zwrócił się do Jezusa, wyrażają jego zwątpienie. Nie jest w tym momencie
pewny tego, czy Jezus może zrobić więcej niż Jego uczniowie.
Pouczenie Jezusa o tym, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy,
wzbudza nadzieję u ojca i wzmacnia jego wiarę. Świadomy ciągłej słabości
swojej wiary prosi o pomoc. Doświadczenie uzdrowienia syna z jednej
strony ukazuje wiarę ojca, a z drugiej wzmacnia tą wiarę. Jest też przykładem
modlitwy, która zapewni uczniom władzę nad złymi duchami.
Wiara ojca (jej niedostatek, czy też raczej chwilowe załamanie, ale także jej
wzrost) daje nadzieję, że także wiara uczniów wzmocni się, że także oni
otworzą się na moc, która działa w Jezusie i przez Jezusa. Dokona się to po
zmartwychwstaniu Jezusa, gdy Jego Ojciec „weźmie Go za rękę i podniesie”
z martwych, tak jak teraz Jezus wziął za rękę i podniósł chłopca, który
wyglądał na nieżywego. Doświadczenie zmartwychwstania, nie tylko
pomoże Apostołom przezwyciężyć kryzys wiary związany ze śmiercią
Jezusa, ale także wzmocni i pogłębi ich wcześniejszą wiarę.
W życiu ucznia Jezusa kryzys wiary jest czymś naturalnym. Ważne jest, aby
w stanie kryzysu, nie rezygnować z kroczenia za Jezusem, czy też (na
przykład poprzez stwierdzenia typu „nie ma sensu nawet prosić” lub „szkoda
czasu na modlitwę”) nie zrywać więzi z Jezusem. Jeżeli podobnie jak ojciec
niemego dziecka zwrócimy się do Jezusa i poprzez modlitwę będziemy
utrzymywali naszą więź z Jezusem to, choćbyśmy nawet nie byli pewni tego,
że Jezus może nam pomóc, choćbyśmy nawet nie byli całkowicie pewni
sensowności tego, co robimy, możemy być pewni, że ten kryzys wiary stanie
się etapem wzrostu naszej wiary, czyli przyczyni się do pogłębienia naszego
zaufania do Jezusa oraz wzmocnienia więzi, która łączy nas z Jezusem.
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W Ewangelii Marka dokona się jeszcze tylko jedno uzdrowienie. Będzie to
uzdrowienie ślepego Bartymeusza. Możliwe, że Jezus zauważył, że same
dzieła mocy nie są w stanie wzbudzić w Apostołach wiary, jaką On dla nich
pragnął, a tym samym znaki te nie są w stanie doprowadzić uczniów do
zrozumienia Jego samego oraz Jego misji. Potrzebny jest ten największy
znak, jakim będzie Jego z-martwych-powstanie. Znak ten najpełniej ukaże
moc oraz wierność Boga.
Modlitwa, szczególnie ta, której nie towarzyszą przyjemne uczucia, takie jak
na przykład pokój, poczucie bycia kochanym, poczucie obecności Jezus, jest
sposobem wyrażania zaufania do Jezusa, który jest zawsze obecny i który
zawsze działa w najbardziej odpowiedni sposób w najbardziej odpowiednim
czasie. Taka modlitwa wzmacnia więź, która łączy ucznia z Jezusem i
otwiera go na Ducha Bożego. Potrzebny jest dialog z Bogiem, a nie dyskusja
z krytykami.

49. Zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania podczas podróży
przez Galileę (Mk9,30-32)

I wyszedłszy stamtąd przechodzili przez Galileę, a nie chciał, żeby
ktoś wiedział. Nauczał bowiem swoich uczniów i mówił im, że syn
człowieka wydawany jest w ręce ludzi, i zabiją go, a zabity po trzech
dniach powstanie. Oni jednak nie rozumieli tej sprawy, i bali się go
zapytać.





Jezus mówi otwarcie o swojej przyszłej męce, śmierci i zmartwychwstaniu
po raz drugi.
Mówi, że „jest wydawany w ręce ludzi” i później zostanie przez nich zabity.
W innych przypadkach, gdy Jezus jest „wydawany” określony jest podmiot
tej akcji (Judasz, kapłani i uczeni w Piśmie, Piłat), tutaj podmiot nie jest
określony. Wskazuje to na to, że tym wydającym Jezusa w ręce ludzi jest
Bóg.
Nie tylko ostatni etap życia Jezusa, ale całe Jego życia jest procesem
wydawania Go w ręce ludzi. Według nauki Jezusa (epizod 63) Bóg nie wydał
Go w ręce ludzi, aby został umęczony i zabity, ale aby ludzie Go uszanowali,
poznali przez Niego pragnienia Boga i na nie odpowiedzieli. Męka i
krzyżowa śmierć jest rezultatem zawiści i zatwardziałości przywódców ludu,
do którego Jezus został posłany.
Ze strony Jezusa godzenie się na bycie wydanym w ręce ludzi, jest aktem
posłuszeństwa wobec woli Boga. Przyjęcie tego cierpienia i śmierci z rąk
ludzi jest wyrazem ufności wobec Ojca, jak również wiary w Jego moc i
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wierność.
W momencie, kiedy Jezus mówi o swojej przyszłej męce, śmierci i
zmartwychwstaniu chce być tylko z najbliższymi uczniami. Uczniowie ciągle
nie mogą pojąć tego, jak pogodzić fakt, że Jezus jest Mesjaszem z tym, że
będzie cierpiał i zostanie zabity. Co gorsza, teraz boją się w ogóle poruszać
tego tematu. Wcześniej sprzeciwiali się, czy też nawet podejmowali dyskusję
na ten temat, dając tym samym szansę Jezusowi na wytłumaczenie. Teraz
wydaje się, że wolą udawać, że takiego problemu nie ma, wolą trwać przy
swoim wyobrażeniu o Mesjaszu i dyskutować na temat swojej własnej
wielkości (możliwe, że chodziło im o podział stanowisk, które mieli nadzieję
objąć po tym, jak zgodnie z ich oczekiwaniami Jezus zdobędzie władzę). Ta
dyskusja jest rodzajem ucieczki od przykrej i niezrozumiałej rzeczywistości,
w świat własnych fantazji i życzeniowego myślenia.

50. Hierarchia wartości ucznia Jezusa (Mk9,33-50)

I przyszli do Kafarnaum. A będąc w domu pytał ich: O czym
rozważaliście w drodze? Oni zaś milczeli, gdyż w drodze rozmawiali
między sobą o tym, kto [jest] większy. I usiadłszy zawołał dwunastu i
mówi im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, [niech] będzie ze wszystkich
ostatnim i służącym wszystkich. I wziąwszy dziecko, postawił je
pośród nich, i objąwszy je, powiedział im: [Ten], który jedno z takich
dzieci przyjmie w moim imieniu, mnie przyjmuje. A [ten], który mnie
przyjmie, nie mnie przyjmuje, lecz [Tego], który mnie wysłał.
Rzekł mu Jan: Nauczycielu! Zobaczyliśmy kogoś wyrzucającego
demony w twoje imię i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi [z] nam. Zaś
Jezus powiedział: Nie zabraniajcie mu, gdyż nie ma takiego, kto by
czynił dzieła mocy w moim imieniu i mógłby szybko zacząć mi
złorzeczyć. Kto bowiem nie jest przeciw nam, [ten] jest za nami. Kto
bowiem da wypić wam kielich wody dlatego (w imię tego), że
przynależycie do (jesteście) Pomazańca, amen mówię wam, że nie
straci swojej zapłaty.
A kto przywiedzie do obrazy jednego z tych małych, którzy wierzą
we mnie, lepiej (dobrze) jest mu raczej, jeśli wokół jego szyi powiesi
się (otoczy się) ośli kamień młyński i zostanie rzucony (być
rzuconym) w morze. I jeśli twoja ręka wiedzie cię do obrazy, odetnij ją.
Lepiej (dobrze) jest dla ciebie kalekim wejść do życia, niż mając dwie
ręce odejść do Gehenny, w ogień nieugaszony. I jeśli twoja stopa
wiedzie cię do obrazy, odetnij ją. Lepiej (dobrze) jest dla ciebie wejść
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do życia chromym, niż mając dwie stopy zostać wrzuconym do
Gehenny. I jeśli twoje oko wiedzie cię do obrazy, wyrzuć je. Lepiej
(dobrze) jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Boga, niż mając
dwoje oczu zostać rzuconym do Gehenny, gdzie robak ich nie umiera i
ogień nie gaśnie.
Każdy bowiem ogniem będzie posolony. Dobra [jest] sól, jeśli jednak
sól stanie się niesłona, czym ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i
zachowujcie pokój między sobą.
 Sprzeczka Apostołów ukazuje, jak dalecy są oni od zrozumienia drogi, którą
idzie Jezus i którą także oni mają iść.
Nauka Jezusa na temat wielkości człowieka jest całkowitą odwrotnością do
powszechnie panujących przekonań. Naukę tą ilustruje dziecko. W
społeczeństwie, w którym żył Jezus dziecko nie miało żadnych praw, było
całkowicie uzależnione od swoich opiekunów. Wszystko, co otrzymywało
było darem. Nie mogło się niczego domagać, ani też niczym odpłacić za
otrzymany dar.
Według Jezusa naprawdę wielkim człowiekiem jest ten, kto służy
najsłabszym ludziom w danej społeczeności, czyli tym, którzy jak małe dzieci
są lekceważeni i nie mogą się niczym odpłacić. Bezinteresowna służba
ludziom słabym, którzy są pozbawieni praw, jest drogą do przyjęcia Jezusa
oraz samego Boga. Jest drogą do ostatecznego celu, jakim jest jedność z
Bogiem.
We wspólnocie chrześcijańskiej nie ma miejsca na rywalizację, czy też jakąś
walkę o władzę. Tak czyniący chrześcijanie są dalecy od kroczenia drogą
Jezusa. Uczeń Jezusa otrzymuje we wspólnocie jakąś władzę jedynie po to,
aby mógł służyć innym i pracować dla dobra innych ludzi.
 Jezus umożliwia nam przyjęcie Boga, czyli osiągnięcie zbawienia, które jest
jednością z Bogiem, ponieważ jest całkowicie zjednoczony z Bogiem Ojcem.
Jezus jest Zbawicielem, właśnie dlatego, że przyjmując Jezusa przyjmujemy
Boga Ojca.
Na krzyżu Jezus stał się nikim. Stał się najsłabszym ze słabych,
najmniejszym z najmniejszych. Nie miał nic, nawet Boga. Takiego Jezusa
jest znacznie trudniej przyjąć, niż Jezusa pełnego mocy, Jezusa cieszącego
się powszechnym uznaniem i poszanowaniem.
Także Bóg bardzo często wydaje się być „bezużyteczny” i do niczego
nam niepotrzebny. Wtedy jest zwykle ignorowany i pogardzany przez wielu.
Pomaganie słabym ludziom może niekiedy wydawać się tak bezsensowne
i nieopłacalne, jak przyjmowanie odrzuconego Jezusa, czy też
„bezużytecznego” Boga. Jednak takie bezinteresowne służenie innym
ludziom, jest nie tylko praktycznym sposobem naśladowania Jezusa, jest
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także życiem miłością, ofiarowaniem siebie samego. Takie życie pogłębia
naszą miłość, pogłębia naszą więź z Jezusem i staje się drogą do jedności z
Jezusem, i konsekwentnie do jedności z samym Bogiem. Takie życie jest
również drogą do upodobnienia się do Jezusa, stania się dzieckiem Boga, w
którym Bóg Ojciec ma upodobanie, czyli takim człowiekiem, jakim Bóg
Stwórca pragnie, abyśmy się stali.
 Moc Boża działa także poza wspólnotą uczniów Jezusa. Uczniowie Jezusa
nie powinni próbować kontrolować tej mocy, ani uważać ludzi, przez których
działa ta moc, za swoją konkurencję lub też jakieś zagrożenie. Raczej
powinni widzieć w nich sprzymierzeńców i cieszyć się z tego, że także przez
innych ludzi dokonuje się dobro.
Powinniśmy pamiętać naukę Jezusa o tym, że każdy, kto wypełnia wolę
Boga (3,35) jest związany z Nim więzami mocniejszymi niż więzy rodzinne
(nie musi koniecznie przyjmować chrztu i oficjalnie należeć do wspólnoty).
Jednak bycie sprzymierzeńcem nie jest tym samym, co bycie uczniem.
Zasadnicza różnica wynika ze świadomej relacji z Jezusem, świadomym
kierowaniem się miłością do Jezusa, czego nie ma u sprzymierzeńców.
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW.
Jezus mówi o wielkiej odpowiedzialności Apostołów wobec tych, którzy
przyjęli wiarę. Wierne kroczenie za Jezusem jest potrzebne nie tylko po to,
aby pogłębiać relację z Jezusem i dążyć do ostatecznego celu swojego życia,
ale także po to, aby przyprowadzić inne osoby do Jezusa. Gorszenie innych
ludzi, czyli odpychanie ich od Jezusa, jest sprzeniewierzeniem się własnemu
powołaniu. W takim przypadku lepiej by było w ogóle nie odpowiadać na
wezwanie Jezusa, nie rozpoczynać kroczenia drogą ucznia.
Myślę, że nikt nie przypuszcza, aby Jezus mówiąc o odcinaniu rąk i stóp,
dawał nam dosłowne wskazówki. Mówi tutaj symbolicznie (choć bardzo
drastycznie) o rzeczach, które są dla nas tak cenne, jak oko czy prawa ręka i
same w sobie są bardzo wartościowe. Jednak trzeba być świadomym, że te
rzeczy, choć same w sobie dobre i potrzebne do życia, nie mogą dać nam
pełni szczęścia, a poza tym mogą stać się dla nas przeszkodą w kroczeniu za
Jezusem drogą, która prowadzi do pełni szczęścia. Z tego powodu rzeczy te
nie są dobrem absolutnym. Dlatego też w przypadku, gdyby rzeczy te stały się
przeszkodą na drodze kroczenia za Jezusem, albo też, kiedy nasza relacja z
tymi rzeczami utrudniałaby innym ludziom w zbliżeniu się do Jezusa,
powinniśmy być gotowi na pozbyć się ich, nawet gdyby była to duża strata i
sprawiałoby to nam duży ból. Niejednokrotnie „odcinanie” zgubnych
nawyków i wyzwalanie się z różnych uzależnień jest znacznie trudniejsze,
bardziej pracochłonne i boleśniejsze niż pozbywanie się rzeczy fizycznych.
 Wyrażenie „odejść do Gehenny” oznacza stanie się nieużytecznym, poprzez
nie spełnianie własnej misji. Jezus nie opisuje tutaj sytuację, jaka panuje w
piekle, ale taką, jaka panuje na wysypisku śmieci.
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Gehenna była głęboką doliną na zewnątrz starożytnego miasta Jerozolimy.
Miejsce to było przeznaczone na odpadki pochodzące z miasta. W hebrajskim
języku było zwane Doliną Hinnom. Palący się tam ciągle ogień zapewniał
zniszczenie wszystkiego, co tam wrzucano. Do doliny tej wyrzucano wszelkie
bezwartościowe odpadki. Oprócz odpadków do Gehenny wrzucano także
zdechłe zwierzęta oraz ciała straconych złoczyńców. Wrzucenie do Gehenny
ciała złoczyńcy oznaczało, że Żydzi osądzili go za niegodnego
zmartwychwstania.
Ogień w Gehennie palił się zawsze i niszczył wszystko, co było tam
wrzucane. Lecz była zawsze możliwość, że wrzucane odpadki lub nawet ciała
zatrzymywały się na poszczerbionych brzegach wąwozu nie dosięgając ognia.
I tutaj dzieło niszczenia dokonywały robaki, które toczyły te martwe ciała.
Właśnie te robaki Jezus nazwał „nieumierającymi robakami”, czyli takimi,
które są zawsze obecne.
W czasach Jezusa ludzie dobrze wiedzieli, co oznaczała Gehenna, dlatego
też ludzie słuchający słów Jezusa mogli rozumieć te słowa w ten sposób, że
człowiek, o którym mówił Jezus, czyli taki, który sprzeniewierzył się drodze i
stał się zgorszeniem dla innych wiernych, nie będzie miał udziału w
zmartwychwstaniu.
Dla chrześcijan mogło to oznaczać, że w przeciwieństwem do tych, którzy
przyjmując słabych, przyjmują Jezusa i samego Boga, ludzie, którzy
sprzeniewierzyli się Chrystusowi nie osiągną życia wiecznego, nie będą
przyjęci do Królestwa Bożego.
 Ogień oznacza prześladowania oraz inne trudności, jakie uczeń Jezusa może
doświadczyć. Niewątpliwie są one niepożądanym złem, ale mogą
uszlachetnić uczniów Jezusa i przyczynić się do wzrostu ich wiary, miłości,
oddania i zapału. W tym sensie prześladowania, oraz inne trudności nie są
złem absolutnym. Podobnie jak utrata jakiejś cennej rzeczy, prześladowania
oraz inne trudności nie są czymś najgorszym, co może przydarzyć się
człowiekowi. Najgorszym byłaby utrata życia wiecznego lub przyczynienie
się do zgorszenia innego ucznia.
 Sól oznacza zapał i poświęcenie. Tak rozumiana sól jest bardzo potrzebna,
aby żyć jako uczeń Jezusa. Jednak, kiedy stanie się ona fanatyzmem, czyli
kiedy własne przekonanie lub wiara, przyjmowana nauka lub misja staje się
ważniejsza niż napotkany człowiek, a nawet ważniejsza niż sam Bóg, który
nakazuje służbę człowiekowi, a zakazuje zabijania i szkodzenia, może być
przyczyną konfliktów, niepokojów i rozbicia. Powinniśmy być tego
świadomi i troszczyć się przede wszystkim o pokój oraz jedność wspólnoty.
Ponieważ kierują nami przekonania, za które jesteśmy gotowi oddać życie,
emocjonalna reakcja na słowa, czy też postawy, które się temu sprzeciwiają,
jest zrozumiała. Jednak musimy pamiętać, że jedność wspólnoty jest
ważniejsza niż nasze indywidualne przekonania. Jest to możliwe, jeśli
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będziemy świadomi, że uczestniczymy w dziele Boga, który pragnie naszej
jedności, który pragnie, abyśmy zachowali pokój, i który jest jednocześnie
mocniejszy niż wszelkie zło.
Ponieważ Ewangelia jest napisana dla chrześcijan, skierowane do faryzeuszy
i innych ludzi ostrzeżenia właściwie dotyczą właśnie uczniów Jezusa.
Dlatego też czytając Ewangelię nie powinniśmy tych zarzutów traktować,
jako skierowanych do innych ludzi i niemających nic wspólnego z nami
samymi. Przeciwnie, powinniśmy doszukiwać się ukazanych problemów lub
zagrożeń we własnym życiu.
Podobnie jak sam Jezus wydawał się w ręce ludzi, pomimo wiedzy o tym, że
ludzie Go odrzucą i zabiją, tak samo Jezus posyła uczniów z misją głoszenia
Ewangelii, pomimo świadomości, że będą oni prześladowani, że będą
zabijani. Jezus czyni tak, ponieważ wie, że to zło, jakim są prześladowania i
odrzucenie, nie jest w stanie zniweczyć dzieła zbawienia, a wprost
przeciwnie może być wykorzystane przez Boga do jeszcze wspanialszej
realizacji pierwotnego planu zbawienia.

ROZDZIAŁ X
51. Jezus poucza o konieczności zachowania więzi (Mk10,1-12)

I powstawszy stamtąd, przychodzi w granice Judei i poza Jordan.
Znów zeszły się do niego tłumy, i jak zwykle znów ich nauczał. A
faryzeusze podeszli i próbując go, pytali: Czy jest dozwolone mężowi
oddalić żonę? On zaś odpowiadając rzekł im: Co wam przykazał
Mojżesz? Oni zaś powiedzieli: Mojżesz pozwolił napisać dokument
rozwodowy i oddalić. Zaś Jezus powiedział im: Z powodu
zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie. Zaś od
początku stworzenia [Bóg] uczynił ich męskim i żeńskim. Ze względu
na to pozostawi człowiek swego ojca i matkę, i połączy (przyklei) się
ze swoją żoną i będą dwoje w jednym ciele; tak że nie są już dwoje,
ale jedno ciało. Co więc Bóg sprzągł (zaprzągł pod jednym jarzmem),
człowiek niech nie oddziela. A w domu uczniowie znów pytali go o to.
I mówi im: Kto oddaliłby swoją żonę i poślubiłby inną, cudzołoży
przeciw niej. I jeśli ona rozstawszy się ze swoim mężem poślubiłaby
innego, cudzołoży.


Jezus wychodzi z Kafarnaum i zbliża się do Jerozolimy. Droga do Jerozolimy
jest metaforą drogi, którą powinien kroczyć każdy uczeń Jezusa. Być
uczniem Jezusa znaczy kroczyć za Nim, czyli we własnej sytuacji życiowej
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wzorować swoje słowa oraz czyny na słowach i czynach Jezusa i wiernie
wypełniać powierzoną sobie misję niezależnie od napotkanych trudności.
Fragment ten jest przeważnie wykorzystywany do uzasadnienia
nierozerwalności małżeństwa, ale czytając go w kontekście „drogi kroczenia
za Jezusem”, możemy, czy nawet powinniśmy odnieść go do wspólnoty
chrześcijańskiej, która powstaje poprzez związanie się uczniów z Jezusem
oraz z innymi uczniami Jezusa, jak również poprzez przyjęcie słabych.
Przez zatwardziałość Izraelitów Mojżesz zmienił Prawo Boże i przystosował
je do słabości ludzkich. W tym sensie sam zszedł z drogi i pociągnął za sobą
innych.
Na marginesie możemy stwierdzić potrzebę odróżniania w Piśmie św.
prawdziwego objawienia, czyli Słowa Bożego od elementów ludzkich. W
Piśmie św. istnieje wiele (błędnych) opinii, refleksji, pouczeń, sformułowań,
czy też wyrażeń ludzkich podobnych do tego samowolnie przez Mojżesza
dodanego pozwolenia, które nie było zgodne z wolą Boga. Ostatecznie Jezus,
Jego życie oraz nauka jest kryterium rozróżnienia elementu Boskiego od
elementu ludzkiego.
Dyskusja ma miejsce w Judei poza Jordanem. Jest bardzo możliwe, że było
to to samo miejsce, gdzie Jan Chrzciciel udzielał chrztu nawrócenia.
Nieprzypadkowo poruszana jest sprawa rozwodów, gdyż to właśnie ten
problem stał się przyczyną śmierci Jana Chrzciciela.
Jan przyszedł przed Jezusem, aby przygotować dla Niego drogę. Był
posłany przez Boga. Nawoływał do nawrócenia. Został wydany, a następnie
zabity. Jest on przykładem człowieka, który idzie drogą Bożą do końca,
nawet, jeśli oznacza to doświadczanie cierpień oraz utratę życia.
Jezus idzie drogą, którą przygotował Mu Jan. Także On swoją wierność
Bogu okupi cierpieniem i śmiercią.
W ten sam sposób uczniowie Jezusa powinni iść za Nim drogą, którą On
im wskazał i przygotował. Podobnie jak Jan Chrzciciel szedł przed Jezusem,
Jezus idzie przed swoim uczniem. Uczeń idzie za Jezusem (drogą, którą
przygotował mu Jezus.) Także po zmartwychwstaniu Jezus idzie przed
uczniami (wyprzedza ich) do Galilei, czyli miejsca, gdzie zaczęła rozchodzić
się Boża moc i dające życie królowanie Boga, gdzie rozpoczęła się droga. Na
końcu Ewangelii (epizod 91) czytelnicy są zaproszeni do kontynuowania tej
drogi w swoim rzeczywistym świecie.
Pomimo tego, że w praktyce rozwód małżonków jest możliwy i zdarza się
często, Bóg tak bardzo ceni więź małżeńską, która jest darowaną przez
samego Boga więzią miłości, że pragnie, aby małżonkowie byli wierni tej
miłości. Bóg tak bardzo pragnie, aby małżonkowie zachowali więź
małżeńską w każdej sytuacji, ponieważ ciągle pogłębianie tej więzi poprzez
wierność miłości małżeńskiej, jest drogą do doskonałej jedności z Bogiem,
czyli drogą do zbawienia. Z całą pewnością Jezus był świadomy, że czasami
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jedna strona jest niewierna, samowolnie odchodzi od współmałżonka, czy też
w inny sposób niszczy małżeństwo. Czasami, na przykład w przypadku
przemocy lub innych uzależnień formalny (prawny) rozwód jest konieczny
dla obrony własnej lub obrony dzieci. Dlatego podkreśla, że zejście z drogi
wierności małżeńskiej zaczyna się nie od momentu rozejścia się małżonków,
ale od momentu związania się z inną osobą.
Ponieważ także związanie się z Jezusem jest wejściem na drogę zbawienia,
czyli drogę prowadzącą do doskonałej jedności z Bogiem, Jezus pragnie,
aby każdy, kto poprzez wiarę i miłość związał się z Nim samym, był wierny
tej więzi, bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie, bez względu na
cenę, jaką będzie musiał zapłacić za utrzymanie tej więzi. Jeżeli uczeń
Jezusa będzie wierny i zachowa łączącą go z Jezusem więź w każdej
sytuacji, to nawet takie cierpienia jak prześladowania, nie tylko nie będą w
stanie oderwać tego człowieka od miłości Jezusa, ale w przedziwny sposób
będą tą więź pogłębiać.
Wierność miłości małżeńskiej, jak również wierność miłości do Jezusa, ma
nie tylko wartość zbawienną dla samych małżonków oraz dla ucznia, ale
także ma wartość zbawienną dla innych ludzi, ponieważ może stać się
świadectwem, które przyciągnie innych ludzi do jedynego Źródła miłości,
czyli do samego Boga.
52. Jezus błogosławi dzieci (Mk10,13-16)

I przyprowadzali do niego dzieci, żeby je dotknął. Zaś uczniowie
zaczęli karcić je. Zobaczywszy zaś Jezus, oburzył się i powiedział im:
Dopuście dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, takich
bowiem jest królestwo Boga. Amen mówię wam, kto nie przyjmie
królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego. I objąwszy je
ramionami, błogosławił, kładąc na nie ręce.




Pomimo, że Jezus dopiero co nakazał przyjmować dzieci (epizod 50),
Apostołowie, kierując się „światowymi kryteriami” odpychają je i nie
dopuszczają do Jezusa. Jezus ponawia swój nakaz. „Dopuście!” „Nie
zabraniajcie!”
Stwierdzając, że do nich należy Królestwo Boże, Jezus ukazuje ich wartość,
która była im odmawiana przez dorosłych. Swoimi gestami ukazuje jak
wspólnoty chrześcijańskie powinny traktować najsłabszych ludzi. Z postawy
Jezusa możemy wywnioskować, że kochać kogoś oznacza przyjmować tą
osobę taką, jaka jest; ukazywać wartość tej osobie; pragnąć jej dobra oraz
służyć tej osobie bezinteresownie. We wspólnocie, nie powinniśmy pytać o
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to, co druga osoba, czy też wspólnota może zrobić dla mnie, ale co ja mogę
zrobić dla dobra innych, jak mogę im służyć.
W czasach Jezusa dzieci nie posiadały żadnych rzeczy, ani praw, były
całkowicie uzależnione od łaskawości dorosłych. Podobna jest sytuacja
człowieka wobec Boga. Nie można zasłużyć, czy też zarobić sobie na
Królestwo Boże, ale można Je przyjąć, gdyż jest darmowym darem Boga,
którym Bóg pragnie obdarzyć każdego człowieka. Nie mamy do niego
żadnego prawa, ale możemy i powinniśmy przyjąć ten dar z pokorą i
radością tak, jak dziecko przyjmuje wszystko od rodziców.
Epizody 50, 51 i 52 tworzą „kanapkę”. Epizod 51 jest kluczem do
zrozumienia epizodów 50 i 52.

A 50 Przyjmowaniedzieci.
Przez przyjmowanie „dzieci”, czyli najsłabszych członków społeczeństwa,
w którym żyjemy, budujemy wspólnotę chrześcijańską.
B 51 Zatwardziałośćprzyczynąniewierności.
Przez zatwardziałość serc Izraelitów Mojżesz zszedł z drogi Boga. Nie
ufał Bogu. Był przekonany, że Bóg wymaga od ludzi tego, co przekracza ich
siły. Chciał nieco „zhumanizować nakazy Boga, czyli dostosować je do
uznawanych przez siebie możliwości człowieka. Taki brak zrozumienia Praw
Bożych oraz próby dostosowania tych Praw do błędnie zrozumianych potrzeb
lub możliwości człowieka często widać także dzisiaj.
Na podobne niebezpieczeństwo narażeni są, powołani do kroczenia droga
Jezusa, Jego uczniowie. (Następny epizod jest tego przykładem.)
To Bóg nas łączy we wspólnotę, a co więcej w nową rodzinę Boga.
Musimy uważać, aby nasza zatwardziałość i brak ufności do Boga nie stała
się przyczyną rozbicia.
Musimy pamiętać, że Jezus nigdy nie wymaga od nas tego, co przekracza
nasze siły. Wymagania Jezusa ujawniają nasze prawdziwe siły, których
bardzo często po prostu nie znamy i nigdy nie poznamy, a tym bardziej nigdy
ich nie wykorzystamy, jeśli będziemy ograniczać się tylko do tego, co znamy,
robić tylko to, co nam przychodzi z łatwością, niejako naturalnie.
A 52 Przyjmowaniedzieci.
Dlaczego Apostołowie nie dopuszczali dzieci do Jezusa? Czy uważali
Jezusa za zmęczonego? Czy myśleli, że Jezusowi brakuje czasu? Czu uważali
dzieci za niegodne spotkania z Jezusem? Czy samo spotkanie uważali za
niepotrzebne? Tego nie wiemy, ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że
nie kierowali się ani nauką, ani pragnieniem Jezusa, a jedynie swoimi
przekonaniami lub odczuciami, swoimi starymi kryteriami oceny sytuacji
oraz ludzi.
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Jezus zapoczątkował nowy Lud Boży, składający się z Żydów i pogan,
bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych. Aby wytrwać
razem, pomimo różnych trudności, uprzedzeń i nawyków, powinniśmy
kierować się nauką Jezusa i Jego przykładem, a nie własnymi przekonaniami,
odczuciami lub uprzedzeniami.
 Środkowy epizod podkreśla wagę nakazu Jezusa troski o najsłabszych ludzi.
Niespełnienie nauki Jezusa wobec najsłabszych grozi zboczeniem z drogi,
którą On wyznaczył. Oznacza to niemożliwość dojścia do celu.
53. Jezus uczy drogi do życia wiecznego (Mk10,17-31)

A kiedy wyruszał on w drogę, przybiegł ktoś, i upadłszy przed nim
na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby
odziedziczyć życie wieczne? Zaś Jezus powiedział mu: Dlaczego
nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie popełniaj cudzołóstwa, nie kradnij, nie
świadcz kłamliwie, nie ograbiaj, szanuj swego ojca i matkę. On zaś
rzekł mu: Nauczycielu, tego wszystkiego zacząłem przestrzegać od
mojej młodości. Zaś Jezus przyjrzawszy się mu, umiłował go i
powiedział mu: Jednego ci brak; odejdź, sprzedaj, ile masz, i daj
biednym, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź chodź [ze] mną.
On zaś sposępniawszy na to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem
liczne posiadłości. A oglądnąwszy się Jezus mówi swoim uczniom: Z
jakim trudem wejdą do królestwa Boga ci, którzy mają majątek. Zaś
uczniowie dziwili się na jego słowa. Zaś Jezus znowu odpowiadając
mówi im: Dzieci, jak trudno jest wejść do królestwa Boga
[polegającym na majątku]. Łatwiejsze do wykonania jest wielbłądowi
przejść przez dziurkę igły, niż bogatemu wejść do królestwa Boga.
Oni zaś [tym] bardziej zdumiewali się mówiąc do siebie: I kto może
uratować się? Przypatrzywszy się im Jezus mówi: U ludzi [jest to]
niemożliwe, ale nie u Boga, wszystko bowiem [jest] możliwe u Boga.
Piotr zaczął mówić mu: Oto my opuściliśmy wszystko i zaczęliśmy
chodzić [z] tobą. Rzekł Jezus: Amen, mówię wam, nie ma takiego, kto
opuścił dom lub braci, lub siostry, lub matkę, lub ojca, lub dzieci, lub
pola ze względu na mnie i ze względu na dobrą nowinę, i nie wziąłby
stokrotnie więcej teraz, w tej porze, domów i braci, i sióstr, i matek, i
dzieci, i pól wśród prześladowań, a w przychodzącym wieku życie
wieczne. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich
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pierwszymi.














Stwierdzenie, że tylko Bóg jest dobry, oznacza, że wszelkie dobro, nawet
dobro Jezusa odzwierciedla dobro Boga. Konsekwentnie tylko Bóg może
całkowicie zaspokoić wszystkie potrzeby człowieka. Tylko Bóg może być
wiecznym szczęściem człowieka.
Stwierdzenie to jest jakby krótkim podsumowaniem nauki Jezusa o życiu
wieczny. Jezus nauczał, że życie wieczne to uczestniczenie w miłości i życiu
Boga, lub inaczej, życie wieczne to nigdy niekończące się miłosne
obcowanie z Bogiem i wszystkimi ludźmi, którzy w tym życiu będą
uczestniczyć. Właśnie taką rzeczywistość Jezus nazywał Królestwem
Bożym.
Możliwe, że Jezus, w odpowiedzi na prośbę o wskazanie sposobu osiągnięcia
życia wiecznego, nie powiedział człowiekowi, aby kochał Boga ponad
wszystko, ponieważ dostrzegł, że człowiek ten jeszcze nie postrzega Boga,
jako jedynego Dobra. Zamiast tego, Jezus przypomina mu kilka przykazań,
które dotyczą relacji z bliźnim.
Cała historia zbawienia jest stopniowym objawianiem się Boga, Jego miłości
do człowieka oraz Jego pragnień wobec człowieka. Ten proces służył
wychowywaniu człowieka. Celem tego wychowania było to, aby człowiek
uznał Boga za najwyższe Dobro, aby Go ukochał i pragnął ponad wszystko.
Czyli, aby życie wieczne rozumiał tak jak nauczał tego Jezus i aby zapragnął
tak rozumianego życia wiecznego.
Poprzez życie zgodne z przykazaniami Boga, człowiek stopniowo poznaje
Jego mądrość, Jego dobroć i Jego miłość. Dlatego też odczuwa coraz to
większą wdzięczność do Boga, ufa Mu coraz bardziej i kocha Go coraz
mocniej. W konsekwencji takiej zmiany człowiek pragnie Boga dla Niego
samego, a nie tylko dla jakiegoś daru, jak również pragnie ofiarować siebie
samego Bogu.
Niestety istnieje także inna możliwość. A mianowicie taka, że człowiek stara
się przestrzegać przykazania Boże, tylko dlatego, że jest przekonany, że Bóg
wynagrodzi taki wysiłek i obdarzy człowieka tym, co on pragnie. Tacy
ludzie, może nawet nie do końca świadomie, polegają nie na Bogu, ale na
własnym wysiłku, natomiast Boga traktują instrumentalnie, jedynie jako
środek do osiągnięcia własnych celów. Przestrzeganie Bożych przykazań jest
dla nich jedynie sposobem na zaspokojenie własnych pragnień. Jak to
pokazywało życie faryzeuszów, konsekwencją tak motywowanego
przestrzegania przykazań nie jest pogłębianie więzi z Bogiem, ale coraz to
większe zamknięcie się w sobie i stopniowe odchodzenie od Boga.
Ponieważ życie z Jezusem i dla Jezusa, jest życiem z Bogiem i dla Boga,
bycie związanym z Jezusem jest już uczestniczeniem w życiu wiecznym. W
tym sensie, zapraszając człowieka, który prosił o wskazanie drogi do życia
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wiecznego, do pozostawienie wszystkiego i pójścia ze Sobą, a przez to
głębszego poznania Jezusa i zawiązania z Nim miłosnej więzi, Jezus zaprosił
go do uczestniczenia w tym, czego pragnął on w głębi swego serca.
Człowieka ten nie był w stanie przyjąć zaproszenia Jezusa, a tym samym nie
był w stanie uczestniczyć w życiu wiecznym, ponieważ był zbyt mocno
związany ze swoim majątkiem, czyli cenił go bardziej niż życie wieczne, niż
miłosną relację z Bogiem. Innymi słowami, niemożliwość pozytywnego
odpowiedzenia na wezwanie Jezusa ukazała fakt, że dla tego człowieka,
ciągle ważniejszy był dar niż Dawca, że w darze nie dostrzegał jeszcze
dobroci i miłości Dawcy.
Ponieważ posiadany majątek ciągle stanowił dla niego większe dobro niż
sam Bóg, możemy przypuszczać, że przestrzegał on Bożych przykazań
kierując się błędnymi motywacjami. Najprawdopodobniej był to jego sposób
na utrzymanie, a może także powiększanie majątku, a może także, jak miało
to miejsce w przypadku wielu innych Żydów, był to sposób na zapewnianie
sobie zdrowia i długiego życia.
W prawdzie człowiek ten nie przyjął zaproszenia Jezusa i odszedł od Niego
zasmucony, otrzymał od Jezusa możliwość dostrzeżenia swojego problemu i
w konsekwencji możliwość nawrócenia i przyjęcia życia wiecznego.
Takie błędne rozumienie życia wiecznego (błogosławieństwa, nieba,
zbawienia) odzwierciedla naturalne zrozumienie człowieka, który już od
dziecka wynagradzany jest za posłuszeństwo wobec tych, którzy są w stanie
zaspokoić przynajmniej niektóre jego potrzeby, czy też pragnienia. W ten
sam sposób życie wieczne sposób rozumieli Apostołowie, Faryzeusze oraz
większość ludzi, niestety także wielu chrześcijan.
W Jerozolimie nie było bramy zwanej Ucho Igielne. Dlatego też, kiedy Jezus
mówi, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu
osiągnąć zbawienie, poucza, że zbawienie człowieka bogatego, czyli takiego,
który liczy na coś innego niż samego Boga (np. swoje dobre uczynki), który
bardziej niż Boga ceni coś innego (np. swój majątek, swoje zdrowie), jest
jeszcze mniej prawdopodobne, niż całkowicie niemożliwe przejście
wielbłąda przez tak mały otwór, jakim jest dziurka igły. Jezusowi chodzi tutaj
o absolutną niemożliwość samozbawienia, czyli zbawienia o własnych
siłach. W ten sposób Jezus nie chce odebrać człowiekowi nadziei zbawienia,
ale podkreślić potrzebę zaufania Bogu, potrzebę uznania Boga za najwyższe
dobro, największy skarb i potrzebę pragnienia Boga ponad wszystko.
ZDZIWIENIE UCZNIÓW.
W czasach Jezusa majątek był traktowany przez Żydów, jako nagroda za
posłuszeństwo Bogu, za wierność w wypełnianiu Prawa. Jeżeli ktoś był
bogaty znaczyło to, że miał błogosławieństwo Boże, czyli, że był wierny
Bogu. Dlatego też te słowa Jezusa o niemożliwości osiągnięcia życia
wiecznego przez bogatych ludzi wywołały zdziwienie u uczniów.
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Najprawdopodobniej pomyśleli, że jeżeli bogaty człowiek nie może wejść do
Królestwa Bożego to, tym bardziej oni nie są w stanie tego uczynić.
Zdziwienie Apostołów ukazuje fakt, że jeszcze nie rozumieli nauki Jezusa, że
ciągle myśleli błędnie, podobnie jak większość Żydów.
Także pytanie Piotra ukazuje, że jeszcze nie zrozumiał on nauki Jezusa, że
jeszcze domagał się nagrody, że dar był dla niego ważniejszy od Dawcy.
Swoje pójście z Jezusem widzi bardziej jako poświęcenie dla Jezusa, jako
swoją inwestycję, niż jako przyjęcie daru Jego miłości. Ponieważ jeszcze nie
kocha Jezusa nie jest w stanie kroczyć za Jezusem w każdej sytuacji, nie jest
w stanie kroczyć drogą, którą wskazuje Jezus, nie jest w stanie uczestniczyć
w misji Jezusa.
W odpowiedzi na pytanie Piotra, Jezus poucza, że życie we wspólnocie
uczniów, bycie członkiem nowego Ludu Bożego, Bożej Rodziny już jest
nagrodą. Ponieważ jednak także uczniów spotykają prześladowania (różne
trudności na drodze kroczenia za Jezusem), we wspólnocie tej może wytrwać
i ostatecznie wejść do życia wiecznego (wytrwać do końca, osiągnąć cel,
czyli doskonale zjednoczyć się z Bogiem) tylko ten, który kocha Jezusa
bezinteresownie, czyli nie ze względu na jakąś nagrodę, ale ze względu na
Niego samego.

54. Trzecia otwarta zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania
(Mk10,32-34)

Byli zaś w drodze wchodząc (pod górę) ku Jerozolimie, a na ich czele
szedł Jezus. I dziwili się, zaś idący [z nimi] bali się. I znów wziąwszy
ze sobą dwunastu, zaczął im mówić o tym, co ma się mu przydarzyć,
że: Oto wchodzimy do Jerozolimy i syn człowieka będzie wydany
arcykapłanom i uczonym w Piśmie (pisarzom), i zasądzą go na śmierć,
i wydadzą go poganom. I wykpią go, i oplują go, i ubiczują go, i zabiją,
a po trzech dniach powstanie.





Jezus po raz trzeci otwarcie zapowiada swoja mękę, śmierć i
zmartwychwstania.
Jezus ukazuje siebie, jako przykład do naśladowania. Idzie drogą do końca,
idzie na czele, pomimo świadomości, że na tej drodze spotka Go cierpienie, a
nawet śmierć. Przekonanie o zmartwychwstaniu ukazuje, że Jezus nie uważa
swojej śmierci za kres swojego życia. Przez tą śmierć, której przyjęcie z rąk
grzeszników jest wyrazem bezinteresownej miłości oraz wierności
otrzymanej misji, Jezus wejdzie do chwały Ojca.
Śmierć Jezusa nie jest czymś przypadkowym, w sensie nieprzewidzianym
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przez Boga. Jest ona przewidziana, ale nie jest zaplanowana. Gdyby Bóg nie
był w stanie wyciągnąć z niej dobra, to oznaczałoby, że jest złem absolutnym
i Bóg na pewno by do niej nie dopuścił.
55. Jakub i Jan proszą o nagrodę (Mk10,35-40)

I przystępują do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc
mu: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił to, o co cię poprosimy.
On zaś powiedział im: Co chcecie, abym wam uczynił? Oni zaś
powiedzieli mu: Daj nam, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po
twojej prawej, a jeden po lewej. Zaś Jezus im powiedział: Nie wiecie,
[o] co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja piję, lub zostać
ochrzczeni chrztem, którym ja daję się chrzcić? Oni zaś powiedzieli
mu: Możemy. Zaś Jezus powiedział im: Kielich, który ja piję,
wypijecie, i chrztem, którym ja daję się ochrzcić, będziecie
ochrzczeni. Zaś nie moją rzeczą jest dać usiąść po mojej prawej lub
lewej; ale [będzie to dane] tym, którym jest przygotowane.








Pomimo wcześniejszych zapowiedzi Jezusa, Jakub i Jan nie rezygnują ze
swoich oczekiwań. Są przekonani, że Jezus już niedługo pokona swoich
wrogów i zostanie królem. Chcą uczestniczyć w (wyobrażanej przez siebie)
chwale, władzy i bogactwie Jezusa.
Wyrażona przez Jakuba i Jana prośba świadczy o tym, że ciągle nie
rozumieją nauki Jezusa o drodze ucznia, ani nie słyszą Jego słów o
oczekującym Go cierpieniu i własnej śmierci. Niezmiennie, tym razem w
otwarty i bezpośredni sposób domagają się nagrody za swoje oddanie
Jezusowi.
Picie kielicha oznacza uczestniczenie w konsekwencjach wyborów i czynów
człowieka. Dopuszczenie „chrztu” oznacza zgodę Jezusa na cierpienie
zadane mu przez ludzi. Przyjęcie męki i śmierci przez Jezusa jest przyjęciem
konsekwencji błędnych wyborów i czynów człowieka, w celu umożliwienia
człowiekowi uniknięcia konsekwencji własnych błędnych wyborów i
czynów i dania mu możliwości przyjęcia życia wiecznego.
Jezus jasno mówi im, że ciągle nic nie rozumieją, ale jednocześnie wyraża
swoje przekonanie, że w końcu zrozumieją i będą w stanie pójść wyznaczoną
przez Niego drogą, aż do samego końca, pomimo prześladowań oraz innych
cierpień, które ich spotkają.

56. Jezus wzywa uczniów do służby innym (Mk10,41-45)
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A usłyszawszy [to] dziesięciu zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana.
A przywoławszy ich do siebie Jezus mówi im: Wiecie, że ci wydający
się przewodzić narodom panują nad nimi, a ich wielcy ukazują
władzę wobec nich. Nie tak zaś jest wśród was, lecz kto chciałby stać
się wielkim wśród was, będzie waszym sługą. A kto wśród was
chciałby być pierwszy, będzie niewolnikiem wszystkich. [Ponieważ] i
syn człowieka nie przyszedł, [aby] być obsługiwanym, lecz [aby]
służyć i dać swoją duszę jako okup za wielu.








Uczniowie oburzają się nie na to, że Jan i Jakub nie rozumieją nauki Jezusa,
ale na to, że w tajemnicy przed nimi usiłują zdobyć przywileje, których oni
także pragnęli.
Jezus wykorzystuje oburzenie uczniów do pogłębienia nauki o sensie
kroczenia za Nim, o charakterze drogi, na którą ich wezwał.
Politycy powinni używać powierzonej im władzy do prowadzenia narodu ku
jego dobrobytowi. Powinien to być nie tylko dobrobyt gospodarczy, ale także
dobrobyt ogólnoludzki. Zamiast tego znaczna część polityków, kierując się
wartościami tego świata troszczy się jedynie o swoje sprawy, niejednokrotnie
kosztem powierzonego sobie ludu.
Uczniowi Jezusa nie powinno zależeć na tym, aby z kroczenia za Jezusem,
czy też z przynależności do wspólnoty uczniów czerpać jakieś osobiste
korzyści, ale aby służyć, czyli żyć miłością i czynić dobro dla drugiego
człowieka. Niezależne od tego, jaką funkcję we wspólnocie spełnia uczeń
Jezusa, nie powinien on panować, czyli wykorzystywać swoją pozycję dla
osobistych celów, ale służyć, jak sam Jezus.
Poprzez ponowne postawienie siebie samego za przykład życia właściwego
dla uczniów, Jezus ukazuje, że być uczniem Jezusa, czy też kroczyć drogą, na
którą wezwał ich Jezus, znaczy naśladować Go (kroczyć za Nim), starać się
żyć tak, jak żyje On sam. Tylko poprzez takie życie uczeń Jezusa stopniowo
upodabniać się do Mistrza i zbliża się do celu drogi, na którą został
wezwany.

57. Uzdrowienie Bartymeusza (Mk10,46-52)

I przychodzą do Jerycha. A gdy wychodził on z Jerycha i Jego
uczniowie oraz spory tłum, syn Tymeusza, Bartymeusz,
niewidomy żebrak, siedział przy drodze. A usłyszawszy, że [to] jest
Jezus z Nazaretu, zaczął krzyczeć i mówić: Synu Dawida, Jezusie!
Zlituj się nade mną! A wielu karciło go, aby zamilkł. On jednak
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jeszcze bardziej krzyczał: Synu Dawida! Zlituj się nade mną! A
stanąwszy Jezus powiedział: Zawołajcie go. I wołają niewidomego,
mówiąc mu: Ośmiel się, podnieś się, woła cię. On zaś odrzuciwszy
swój płaszcz, zerwał się [i] przyszedł do Jezusa. A odpowiadając
mu Jezus powiedział: Co chcesz, abym ci uczynił? Zaś niewidomy
powiedział mu: Rabbuni, abym znów zaczął widzieć. Wtedy Jezus
powiedział mu: Odejdź, twoja wiara uratowała cię. I natychmiast
znowu zaczął widzieć, i szedł [z] nim drogą.











Na początku podróży do Jerozolimy Marek umieścił opowiadanie o
stopniowym uzdrowieniu niewidomego. Teraz, na końcu tej drogi opisuje
uzdrowienie niewidomego Bartymeusza. Oba uzdrowienie są jakby klamrą,
która opasuje całą podróż.
Bartymeusz jest pierwszą osobą w Ewangelii, która nazywa Jezusa Synem
Dawida. Później tak samo będą wołały tłumy. Niewidomy widzi to, co
jeszcze nie widzą uważanych za widzących uczniowie, faryzeusze, czy też
uczeni w Piśmie.
Podobnie jak wcześniej Apostołowie odpychali dzieci, tak samo teraz ludzie,
najprawdopodobniej uczniowie Jezusa, uciszają tego, który potrzebuje
pomocy Jezusa i wzywa Jego litości. Bartymeusz nie ulega tym naciskom i
woła jeszcze głośniej. Następnie bez zastanowienia odpowiada na wezwanie
Jezusa. Aby jeszcze szybciej dojść do Jezusa, odrzucił swój płaszcz, który
chronił go nocami przed zagrażającym życiu zimnem i najprawdopodobniej
był jego najbardziej wartościową własnością. Gdyby Bartymeusz nie został
uzdrowiony, to najprawdopodobniej nie byłby w stanie odnaleźć tego
płaszcza. W konsekwencji jego życie byłoby zagrożone. W ten sposób Marek
ukazuje zapał i entuzjazm Bartymeusza oraz jego zaufanie do Jezusa i
wynikająca z tego zaufania gotowość do podjęcia ryzyka i poniesienia każdej
konsekwencji, aby tylko odpowiedzieć na wezwanie Jezusa.
Po doświadczeniu miłosierdzia i mocy Jezusa, przestaje siedzieć obok drogi i
zaczyna iść drogą z Jezusem. Staje się uczniem Jezusa.
Bartymeusz jest przeciwieństwem bogatego człowieka, który nie był w stanie
porzucić swego majątku. Dla wszystkich uczniów Jezusa Bartymeusz jest
przykładem człowieka, który zawierzył Jezusowi na podstawie częściowego
poznania (ze słyszenia), a następnie po doświadczeniu Jego mocy oraz
miłosierdzia odpowiedział na Jego wezwanie i wszedł na Jego drogę. Wielu
ludzi przez 2000 lat postąpiło tak samo.
Przez całą drogę do Jerozolimy Jezus formował Apostołów na takich właśnie
ludzi. Marek napisał Ewangelię, aby w tym wzroście pomóc swoim
słuchaczom. Decydujący etap formacji Apostołów dokona się w Jerozolimie.
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ROZDZIAŁ XI
58. Jezus wjeżdża do Jerozolimy (Mk11,1-10)

I zbliżając się do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, ku Górze
Oliwnej, wysyła dwóch swoich uczniów i mówi im: Odejdźcie do wsi
naprzeciw was, a zaraz po wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę,
na którym nikt z ludzi jeszcze nie usiadł. Odwiążcie je i
przyprowadźcie. A gdyby ktoś wam powiedział: Dlaczego to robicie?
Powiedzcie: Pan je potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. I
odeszli, i znaleźli oślę uwiązane do bramy, zewnątrz, na ulicy — i
odwiązują je. A niektórzy spośród tam stojących mówili im: Co robicie,
odwiązując oślę? Oni zaś powiedzieli im, jak powiedział Jezus. I
pozwolili im. I przyprowadzają oślę do Jezusa, i narzucają mu swoje
płaszcze, i usiadł na nim. I wielu zaczęło słać swoje płaszcze na
drodze, inni zaś obcięte z pól gałązki (obrzynki). A ci poprzedzający i
idący z tyły, wołali:
Hosanna!
Błogosławiony przychodzący w imię Pana!
Błogosławione nadchodzące królestwo naszego ojca Dawida!
Hosanna na wysokościach!






Poprzez wjazd do Jerozolimy na ośle Jezus spełnia proroctwo proroka
Zachariasza, który zapowiedział właśnie taki wjazd Mesjasza do Świętego
Miasta (Za9,9) i po raz kolejny ukazuje, że jest posłanym przez Boga
Mesjaszem.
Słowa tłumu są zaczerpnięte z Psalmu 118, 25-26 „O Panie, wybaw! O
Panie, daj pomyślność! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego”. (Hosanna w języku hebrajskim
znaczy: „On nas zbawia”).
Tłum owacyjnie wita Jezusa nie dlatego, że uznał Go za posłanego przez
Boga Mesjasza, ale dlatego, że słyszał o Jego wyjątkowej mocy. Ludzie ci
nie spodziewają się nadejścia, czy też realizacji Królestwa Bożego, którego
nadejście Jezus głosił. Raczej spodziewają się nadejścia królestwa Dawida,
czyli tego, że Jezus wyzwoli ich teraz spod jarzma okupujących wojsk, że
dzięki Niemu znowu staną się niepodległym królestwem.
Jednak, gdy wkrótce Jezus zostanie aresztowany i postawiony przed sądem,
ludzie dojdą do przekonania, że skoro nie ma On siły walczyć nawet z
władzami Izraela, skoro nie może nawet obronić samego siebie, to tym
bardziej nie będzie w stanie spełnić ich oczekiwań. Wówczas obecne
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oczekiwanie przemieni się w rozczarowanie, a uwielbienie dla Jezusa
przemieni się w nienawiść ku Niemu, jako Temu, który ich zwiódł i wystawił
na pośmiewisko.
Jezus przyjmuje te owacje pomimo świadomości błędnej motywacji
wiwatującego tłumu oraz przyszłej zmiany jego nastawienia do siebie,
ponieważ jest prawdziwym Królem Izraela, a wykrzykiwane przez ludzi
słowa rzeczywiście wyrażają prawdę o Jezusie. Jezus rzeczywiście
przychodzi w imię Boga i reprezentuje Jego autorytet. Ten hołd jest
rzeczywiście należny Jezusowi.
Później Jezus zacytuje inne wersy używanego przez lud Psalmu 118. Uczyni
to wtedy, gdy będzie mówił o swoim odrzuceniu, kiedy porówna siebie do
odrzuconego kamienia budowy, który ostatecznie stał się najważniejszą
częścią budowli.
Przyjęcie czci, która wkrótce przemieni się w wzgardę, jest dla Jezusa raczej
upokorzeniem, niż tryumfem. Fakt, że Mesjasz dosiada osła, a nie rumaka,
może świadczyć o tej świadomości Jezusa. Ludzie są zaślepieni własnymi
oczekiwaniami i najwyraźniej nie rozumieją znaczenia tego znaku.
*
Następne trzy epizody stanowią jedną całość. Jest to kolejna kanapka
markowa, gdzie: A1 to epizod 59 (drzewo figowe), B to epizod 60
(Świątynia), A2 to epizod 61 (drzewo figowe). Te trzy epizody zostaną
skomentowane wspólnie.

59. Bezowocne drzewo figowe (Mk11,11-14)

I wszedł do Jerozolimy, do świątyni i obejrzawszy wszystko, gdy
była już wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma. A
nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, zgłodniał. I zobaczywszy z daleka
figę mającą liście, podszedł [by sprawdzić], czy coś na niej nie
znajdzie. Ale przyszedłszy do niej, nic nie znalazł oprócz liści.
Bowiem nie była to pora na figi. I odpowiadając rzekł jej: Oby już
na wieki nikt z ciebie nie jadł owocu. I słuchali jego uczniowie.
60. Jezus przerywa świątynny handel (Mk11,15-19)

I przychodzą do Jerozolimy. A wszedłszy do świątyni zaczął
wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni, i poprzewracał
stoły wymieniających [pieniądze] oraz ławy sprzedających gołębie. I
nie dopuszczał, żeby ktoś przeniósł rzeczy przez świątynię. I nauczał,
i mówił im: Czy nie jest napisane:
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Mój dom będzie nazywany (wołany) domem modlitwy wszystkim
narodom?
A wy uczyniliście go jaskinią rozbójników.
I usłyszeli [to] arcykapłani oraz uczeni w Piśmie (pisarze) i szukali
[sposobu] jak go zgubić, bowiem bali się go, ponieważ cały tłum
zdumiewał się jego nauką. A kiedy nastawał wieczór, wychodzili
poza miasto.
61. Uschnięte drzewo figowe (Mk11,20-25)

I przechodząc rano zobaczyli (tę) figę uschniętą od korzeni. A
przypomniawszy sobie Piotr mówi mu: Rabbi, oto figa, który
przekląłeś uschła. I odpowiadając Jezus mówi im: Miejcie wiarę w
Boga! Amen mówię wam, że ktokolwiek powie tej górze: Podnieś się
i rzuć się w morze, i nie zawaha się w swoim sercu, lecz będzie
wierzył, że to, co mówi, staje się, spełni się (będzie) mu. Dlatego
mówię wam: Wszystko, o co się modlicie i prosicie, wierzcie, że
otrzymaliście, spełni się (będzie) wam. A gdy stoicie modląc się,
odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby i ojciec wasz, ten
w niebiosach, odpuścił wam wasze występki.








Środkowy epizod 60 mówi nam, że znak przeklęcia drzewa figowego
powinniśmy zrozumieć w kontekście tego, co się dokonało w Świątyni
Jerozolimskiej. Z kolei znak przeklęcia figi ilustruje to, co miało miejsce w
Świątyni, oraz to, co się z Nią stanie w przyszłości.
Aby zrozumieć to zachowanie Jezusa, potrzeba przypomnieć sobie fakt, że
starotestamentowi prorocy, którzy przekazywali Słowo Boże głównie
poprzez własne ludzkie słowa, czasami używali pewnych znaków, które
zaskakiwały lub nawet szokowały Izraelitów, i za pomocą tych znaków
przekazywali to, co bezskutecznie usiłowali przekazać za pomocą samych
słów. (Jeremiasz: chomąto, bezżeństwo. Hozeasz: małżeństwo z prostytutką.
Ezechiel: tłumok wygnańca, rozbicie ściany).
Jezus ogląda drzewo figowe podobnie jak wcześniej oglądnął Świątynię.
Jezus nie oglądał Świątyni, aby podziwiać ją, jako piękną budowlę, ale chciał
odnaleźć owoce, które Świątynia miała wydać. Bezowocne drzewo figowe,
które z daleka wyglądało imponująco, jest obrazem Świątyni, która była
piękna, ale nie spełniała funkcji, jaką Bóg Jej wyznaczył, nie przynosiła
właściwych owoców.
Świątynia miała stać się miejscem modlitwy, miała stać się miejscem
rozwoju wiary, spotkania człowieka z Bogiem. Jednak w rzeczywistości stała
się „jaskinią rozbójników”, czyli miejscem skąd emanowała
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niesprawiedliwość, gdzie panowali ludzie, którzy wykorzystywali cały naród
dla własnych zysków. Nie troska o chwałę Boga i dobro człowieka, ale troska
o własne materialne zyski stała się głównym celem działalności Świątyni.
System świątynny był nastawiony na czerpanie maksymalnych zysków.
Bankierzy zarabiali na wymianie zwykłych pieniędzy na świątynne środki
płatnicze, część zysku oddawali kapłanom. Ludzie ofiarowali datki pieniężne
do skarbon. Handlarze sprzedawali zwierzęta ofiarne za wygórowaną cenę,
część zysku oddawali kapłanom. Lewici sprawdzali jakość zwierząt (istniała
możliwość odrzucenia zakupionego w Świątyni zwierzęcia, gdy handlarze
oszukani ludzi i sprzedali im skażone zwierzę). Część mięsa ze składanych
na ofiarę zwierząt otrzymywali kapłani.
Ponieważ Świątynia nie spełniała swojej funkcji, Jej dalsza działalność stała
się bezsensowna. Jezus ukazuje tą prawdę w symboliczny sposób poprzez
wypędzenie sprzedających i kupujących oraz wywrócenie stołów bankierów i
handlarzy. Poprzez chwilowe uniemożliwienie wymiany pieniędzy oraz
sprzedaż zwierząt ofiarnych, Jezus przerwał pierwsze ogniwo w całym cyklu
działania Świątyni i doprowadził do czasowego przerwania składania ofiar.
W prawdzie czyn Jezusa nie zniszczył Świątyni, podobnie jak czyny
proroków nie niszczyły Izraela i za chwilę wszystko wróciło do normy, to
jednak w bardzo obrazowy sposób ukazał Jej zepsucie oraz to, jaka czeka Ją
przyszłość, ukazał, że czas Świątyni dobiega końca.
Zeschnięcie drzewa figowego, już na odległość ukazywało fakt, że jest ono
bezowocne i nikomu nieprzydatne. Podobnie stało się ze Świątynią, gdy
została zburzona w roku 70 naszej ery. Od tego momentu fakt Jej
nieprzydatności był widoczny na odległość. Jest to widoczne aż po dzień
dzisiejszy.
Jezus jest nową Świątynią. Jest miejscem spotkania i czczenia Ojca („kto
mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca.”) Jezus jest nauczycielem oraz najlepszym
przykładem modlitwy, jak również najlepszym przykładem zaufania do Ojca
i przebaczenie bliźniemu. Tylko On może doprowadzić człowieka do pełnego
pojednania z Ojcem. Innymi słowami, Jezus może doprowadzić uczniów do
takiej wiary i do takiej relacji z Bogiem, do jakiej Świątynia miała
doprowadzić Izraelitów. Aby dojść do takiej wiary i takiej relacji z Bogiem
Ojcem potrzeba iść drogą, którą Jezus wcześniej ukazał.
Poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie oraz wniebowstąpienie Jezus
usunie największą przeszkodę, która uniemożliwiała człowiekowi dojście do
Boga. Przeszkodą tą jest grzech, w wyniku którego jesteśmy oddaleni od
Boga, nie znamy Jego miłości i nie jesteśmy w stanie przyjąć Jego
przebaczenia. Konsekwentnie, pomimo tego, ze Bóg nas kocha
bezwarunkowo, nie jesteśmy w stanie pojednać się z Nim, nie jesteśmy w
stanie zjednoczyć się z Bogiem w miłości.
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62. Pytanie o autorytet Jezusa (Mk11,26-33)

I przychodzą znowu do Jerozolimy. A gdy on chodzi w świątyni,
przychodzą do niego arcykapłani, uczeni w Piśmie (pisarze) i
starsi. I mówili mu: Jaką władzą to czynisz? Lub kto dał ci tę
władzę, abyś to czynił? Jezus zaś powiedział im: Zapytam was o
jedną rzecz i odpowiedzcie mi, a ja powiem wam, jaką władzą to
czynię. Czy chrzest Jana był z nieba czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.
I rozważali mówiąc między sobą: Jeżeli powiedzielibyśmy: Z
Nieba, powie: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Lecz jeśli
powiedzielibyśmy: Z ludzi? — Bali się tłumu. Wszyscy bowiem
uważali, że Jan istotnie był prorokiem. I odpowiadając Jezusowi
mówią: Nie wiemy. I Jezus mówi im: Ani ja wam nie powiem, jaką
władzą to czynię.





Po tym, jak Jezus przerwał na moment działalność Świątyni, arcykapłani
domagają się wyjaśnienia. Chcą, aby Jezus powiedział im, jakim prawem,
lub w czyim imieniu, jakim autorytetem dopuścił się tego czynu.
Kiedy Jezus zapytał ich o autorytet Jana Chrzciciela, przywódcy Izraela nie
zastanawiają się nad tym, co jest prawdziwe, czy też nad tym, co jest słuszne,
a jedynie nad tym, jaka odpowiedź przyniesie pożądany przez nich skutek.
Nie są zainteresowani prawdą, ale osiągnięciem wyznaczonych przez siebie
celów. W przeciwieństwie do Jezusa, nie są gotowi na przyjęcie
konsekwencji poznania i przyjęcia prawdy i w tym sensie mają zatwardziałe
serca.
W przeciwieństwie do kapłanów, Jezus zawsze poszukiwał tego, co jest
słuszne, czyli tego, co jest zgodne z wolą Boga. Gdy to znalazł, przyjmował i
był temu wierny bez względu na konsekwencje dla siebie, bez względu na
bieżącą koniunkturę, bez względu na reakcje ludzi, bez względu na
wynikające z tego cierpienie dla siebie. W następnym epizodzie Marek
ukaże, że Jezus wierzył w to, że bez względu na natychmiastowy skutek,
skutek ostateczny będzie dobry. Przywódcy myśleli tylko o
natychmiastowym skutku, nie myśleli o ostatecznej konsekwencji swoich
czynów i wyborów.
Poprzez zadanie im pytania o autorytet, jakim działał Jan Chrzciciel, Jezus
ukazuje brak otwarcia kapłanów oraz ich niezdolność do przyjęcia Jego
odpowiedzi. W ten sposób ukazuje bezsens rozmowy z nimi. Gdyby byli
otwarci, już dawno poznaliby autorytet, na podstawie którego działał Jezus i
w ogóle nie musieliby pytać o to. Wiedzieliby, że zgodnie z wykrzykiwanymi
przez lud słowami, Jezus przychodzi w imię Pana, czyli, że działa z
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autorytetu Boga.
Następna przypowieść Jezusa jest właściwie odpowiedzią na to pytanie. Jak
każda przypowieść, jest zrozumiała tylko dla tych, którzy mają wiarę. Tym,
którzy wiary nie mają, raczej zaciemnia rzeczywistość niż ją wyjaśnia.
Dlatego też możemy powiedzieć, że odpowiadając na pytanie kapłanów,
Jezus ukazuje źródło swojego autorytetu nie im, ale swoim uczniom, tym
ludziom, którzy wierzą w Niego przynajmniej częściowo.

ROZDZIAŁ XII
63. Przypowieść o winnicy i rolnikach (Mk12,1-12)

I zaczął do nich mówić w przykładach: [Pewien] człowiek zasadził
winnicę, otoczył ogrodzeniem i wykopał dół pod tłocznię i zbudował
wieżę i wynajął ją rolnikom i odjechał. I wysłał do rolników sługę
[gdy była] pora, aby wziął od rolników z owoców winnicy. I wziąwszy
go pobili i odesłali z pustymi rękoma (pustego). I znowu posłał do
nich innego sługę. I tego zranili w głowę i znieważyli. I innego wysłał,
i tego zabili, i wielu innych, których to albo pobili, albo pozabijali.
Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Wysłał go do nich ostatniego,
mówiąc: Mojego syna uszanują. Tamci zaś rolnicy powiedzieli do
siebie: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie
nasze. I wziąwszy zabili go i wyrzucili go poza winnicę. Co więc
uczyni pan winnicy? Przyjedzie i wygubi rolników, a winnicę da
innym. Czy nie odczytaliście tego Pisma:
Kamień, który zdyskwalifikowali (zbadali i nie zaaprobowali)
budujący,
ten stał się głowicą narożnika.
przez Pana to się stało
i w oczach naszych jest to godne podziwu.
I szukali jak go chwycić, lecz przestraszyli się tłumu; poznali
bowiem, że o nich powiedział ten przykład. I opuściwszy go odeszli.


Przypowieść o winnicy i rolnikach jest streszczeniem historii Izraela.
Podobnie jak rolnicy z przypowieści otrzymali winnicę, tak samo naród
Izraela otrzymał od Boga ziemię obiecaną. Właściciel winnicy oczekiwał od
rolników część zbiorów. Bóg oczekiwał od Izraelitów życia zgodnego z
Prawem Bożym, tak aby ukazali całemu światu wielkość Boga. Rolnicy nie
tylko odmówili podzielenia się z właścicielem owocami, które wydała
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winnica, ale także pobili, a nawet zabili wysłanników właściciela. Ponieważ
Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu, Bóg posyłał proroków, aby wzywali
Izraelitów do nawrócenia i życia zgodnego z zawartym przymierzem.
Niestety naród, a właściwie przywódcy Izraela nie przyjęli proroków i nie
wypełnili woli Boga, którą oni im objawiali. Zamiast tego pobili i pozabijali
Bożych posłańców.
Podobnie jak właściciel winnicy posłał swojego syna z nadzieją, że zostanie
on uszanowany przez rolników, Bóg Ojciec posłał swojego Syna i pragnął,
aby ludzie Go przyjęli. Niestety Syn Boży zostanie odrzucony, a co więcej
zabity, podobnie jak odrzucony i zabity został syn właściciela winnicy.
Podobnie jak w przypadku proroków, także cierpienie oraz śmierć Syna
Bożego jest niezgodna z pragnieniem Boga, czyli jest grzechem. Bóg wydaje
Jezusa w ręce ludzi, ale nie po to, aby go zabili, tylko po to, aby go
uszanowali i aby oddali Jemu to, co się Mu należy, czyli miłość.
Cytując Psalm 118, którego wcześniej tłum użył do przywitania Jezusa, Jezus
wyraża swoje przekonanie, że Jego śmierć nie będzie końcem Jego dzieła.
Wprawdzie przywódcy Izraela będą tryumfowali w momencie śmierci
Jezusa, to jednak w rzeczywistości będzie to ich porażka. Odrzucony Jezus
stanie się centralnym elementem Królestwa Bożego. Pomimo swojej
zatwardziałości i przeciwstawianiu się Bogu, człowiek nie jest w stanie
unicestwić Jego zamiarów. To przekonanie Jezusa, czyli ufność w wierność
Boga oraz Jego moc, jest źródłem wierności oraz wytrwałości Jezusa.
Kiedy Jezus mówił o nowym winie i starych bukłakach przepowiedział
zniszczenie zarówno nowego wina (Jezus), jak starych bukłaków (naród
żydowski, przywódcy, Świątynia). Jezus zginął dlatego, że był wierny Bogu.
Naród Izraela oraz Świątynia zostali zniszczeni, ponieważ przywódcy Izraela
nie byli wierni Bogu. Śmierć Jezusa przyniosła obfity owoc, zniszczenie
Świątyni było jej ostateczną klęską, nie wydało żadnych owoców.
Z przypowieści wynika, że Jezus działa, jako Syn Boga, z autorytetu samego
Boga. Jest to odpowiedź na pytanie z poprzedniego epizodu. Odpowiedź tą
Jezus sytuuje w szerszym kontekście Historii Zbawienia.
Ta przypowieść nie zmienia serc arcykapłanów, ani ich sposobu rozumienia
Jezusa, czy też swojego własnego życia, ale jeszcze pogłębia ich zawiść
wobec Jezusa i wzmacnia ich determinację zabicia Go, ponieważ poznają, że
Jezus ich krytykuje i zapowiada ich zagładę. Podobnie jak poprzednio nie
starają się poznać prawdy, czyli tego, co jest słuszne i dobre, ale oceniają
słowa Jezusa w świetle swoich bieżących interesów. Ich myślenie obrazują
robotnicy w przypowieści Jezusa. Nie patrzyli się na ostateczną
konsekwencję swoich czynów, ale na doraźne zyski, starali się jedynie
spełnić swoje bieżące pragnienia i w konsekwencji stracili wszystko.
Ponieważ Jezus nie mówi wprost o tym, że jest posłanym przez Boga Synem
Bożym, (to dla przywódców Izraela byłoby bluźnierstwem i dawałoby im
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podstawę do aresztowania Jezusa) władze nie mogą Go w tej chwili posądzić
o bluźnierstwo i aresztować. Muszą szukać innego sposobu.
64. Sprawa podatków (Mk12,13-17)

I wysyłają do niego kilku spośród faryzeuszów i herodian, aby go
przyłapać słowem. I przyszedłszy mówią mu: Nauczycielu, wiemy, że
jesteś prawdomówny i nie troszczysz się o nikogo; nie patrzysz
bowiem na [zewnętrzny] wygląd ludzi, ale w prawdzie nauczasz drogi
Bożej. Czy jest dozwolone dawać podatek Cezarowi, czy nie? Mamy
dać czy nie mamy dać? On zaś poznawszy ich grę, powiedział im:
Dlaczego wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, abym
go zobaczył. Oni zaś przynieśli. I mówi im: Czyj jest ten obraz i
napis? Oni zaś powiedzieli mu: Cezara. Zaś Jezus powiedział im: Co
Cezara oddajcie Cezarowi, a co Boga — Bogu. I zadziwiali się nim.


Całą naukę Jezusa w Świątyni należy słuchać w kontekście Jego
ukrzyżowania. Jezus mówi o tym, co doprowadziło Go na krzyż i tłumaczy
przyczyny własnej śmierci.
 W poprzednim epizodzie arcykapłani chcieli aresztować Jezusa, ale bali się
tłumu, który jeszcze był po stronie Jezusa. Dlatego też arcykapłani szukali
sposobu na to, aby aresztować Jezusa bez narażania się tłumowi. Wysłani
przez arcykapłanów faryzeusze i herodianie starają się pochwycić Jezusa w
dobrze przygotowane przez arcykapłanów sidła. Gdyby Jezus odpowiedział
„należy nie płacić”, mógłby być oskarżony o podżeganie do buntu przeciw
okupantowi i zostać aresztowany przez Rzymian. Gdyby odpowiedział
„należy płacić”, straciłby poparcie ludzi i arcykapłani sami mogliby Go
aresztować.
 Poprzez swoją działalność i nauczanie, Jezus w sposób całkowicie
bezkompromisowy ukazywał obłudę i egoizm przywódców Izraela. Z tego
powodu ich nienawiść do Jezusa ciągle narastała. Szczególnie po tym, jak:
o Jezus był witany przez tłumy jako Mesjasz;
o ukazał bezsens składania ofiar w Świątyni i zapowiedział Jej upadek;
o ukazał zatwardziałość, a nawet grzech arcykapłanów i zapowiedział ich
upadek;
o ujawnił, że sam działa z Boskiego autorytetu,
ich frustracja dosięgła zenitu i z całych sił starali się Go pokonać. Jednak przy
każdej potyczce Jezus ukazuje swoją mądrość, która znacznie przewyższała
przebiegłość przeciwników.
 Wydawałoby się, że najbardziej sensownym byłoby uznanie mądrości Jezusa
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oraz prawdy, którą On głosił. Jednak to wymagałoby nie tylko zmiany
sposobu myślenia, ale także zmiany sposobu życia. Oznaczałoby to także
rezygnację z posiadanych przywilejów. To była zbyt duża cena. Była to cena,
którą przywódcy Izraela nie byli gotowi zapłacić. Zamiast przyjąć prawdę,
którą głosił Jezus woleli Go zabić i w ten sposób uratować swoje pozycje,
swoje przywileje, zachować swój stary sposób życia.
Ludzie, którzy chcą doprowadzić do aresztowania Jezusa wbrew swoim
własnym intencjom, wbrew sobie samym wyznają prawdę o Jezusie.
Rzeczywiście zgodnie z ich stwierdzeniem, Jezus jest prawdomówny. Nie
kieruje się ani własnymi korzyściami, ani opinią ludzi o sobie, ale
bezkompromisowo nazywa rzeczy po imieniu. Dobro nazywa dobrem. Fałsz
nazywa fałszem, a obłudę obłudą. Naucza drogi Boga, drogi prowadzącej do
pełni życia. Jest to możliwe, ponieważ, w przeciwieństwie do tych, którzy z
Nim walczą, Jezus ufa Bogu i jest gotowy ponieść wszelkie konsekwencje
swojej wierności.
Właśnie dzięki takiej postawie Jezus ukazuje niezakłamaną prawdę o Bogu.
Jednocześnie ta postawa wobec przywódców, którzy mieli zatwardziałe serce
doprowadza Jezusa na krzyż.
Przekazując prawdę o Jezusie ustami Jego wrogów, autor Ewangelii ukazuje,
że Bóg może działać i realizować swój zbawczy plan nawet poprzez słowa i
czyny zamkniętych na Jego łaskę ludzi. Ta prawda będzie także ukazana przy
opisie męki i śmierci Jezusa.
*
Jezus ukazywał moc Ducha Bożego poprzez swoje czyny oraz naukę.
Następne trzy epizody ukazują, jak Jezus dzięki tej mocy Bożej był w stanie
czytać Pisma. Przy okazji dyskursów biblijnych ukazane zostają dwie
zasadnicze prawdy nauki Jezusa. Pierwszeństwo Boga oraz nadzieja
zmartwychwstania.

65. Jezus naucza o zmartwychwstaniu (Mk12,18-26)

I przychodzą do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma
powstania, i pytali go mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz napisał nam, że
jeśliby czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie wydał dziecka, aby
brat wziął jego żonę i wzbudzić potomstwo (nasienie) swojemu bratu.
Było siedmiu braci. I pierwszy wziął żonę, a umierając nie wydał
potomstwa (nasienia). I wziął ją drugi i umarł nie pozostawiwszy
potomstwa (nasienia). I trzeci tak samo. I siedmiu nie wydało
potomstwa (nasienia). Na końcu wszystkich i kobieta umarła. Przy
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powstaniu, kiedy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bowiem
siedmiu miało ją jako żonę. Rzekł im Jezus: Czy nie dlatego błąkacie
się, że nie znacie Pism ani mocy Boga? Kiedy bowiem z martwych
powstaną, ani nie poślubiają, ani nie są poślubiane, ale są jak
zwiastunowie w niebiosach. Zaś, co do umarłych, że budzą się, czy nie
czytaliście w księdze Mojżesza o jeżynie, jak powiedział mu Bóg
mówiąc: Ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? Nie jest Bóg
[Bogiem] martwych, ale żyjących. Bardzo błądzicie.













Wiara w zmartwychwstanie była wspólna Jezusowi oraz faryzeuszom.
Jedynie saduceusze nie uznawali takiej możliwości. (W Ewangelii Marka
saduceusze występują tylko w tym miejscu.)
Pomimo istnienia innych miejsc w Piśmie św., które jaśniej mówiły o
zmartwychwstaniu umarłych, jako argument za zmartwychwstaniem Jezus
wykorzystuje cytat z Księgi Wyjścia. Czyni tak, ponieważ saduceusze za
Księgi święte (natchnione) uznawali jedynie Pięcioksiąg Mojżesza (Torę).
Myślenie saduceuszów na temat zmartwychwstania zmarłych było bardzo
logiczne. Jednak ich wniosek był błędny. Wniosek ten był błędny nie dlatego,
że popełnili błąd w swojej analizie problemu zmartwychwstania, ale dlatego,
że nie znali mocy Bożej, ani Pisma św. Jezus czytał to samo Pismo święte i
poznał prawdę o zmartwychwstaniu zmarłych, jak również inne prawdy o
Bogu i człowieku, ponieważ znał (doświadczył) moc Bożą, oraz przyjął ją, a
właściwie przyjął Ducha Bożego i pozwalał temu Duchowi kierować swoim
życiem.
Niewątpliwie do zrozumienia Pisma św., do zrozumienia Objawienia Bożego,
potrzebny jest „duch trzeźwego myślenia”, ale samo trzeźwe, czy też
logiczne myślenie nie wystarczy. Aby poprzez Słowo Boże naprawdę poznać
Boga, tak jak On chce być poznany, jak objawia siebie poprzez zapisane
słowo człowieka, potrzebny jest „Duch mocy i miłości.”
Przypomnienie biblijnych korzeni prawdy (nadziei) o zmartwychwstaniu
było potrzebne zarówno dla uczniów Jezusa, którzy już za kilka dni mieli być
świadkami Jego męki i śmierci, jak również dla uczniów współczesnych
Markowi, którzy ze względu na doświadczane prześladowania, żyli w
ciągłym zagrożeniu życia.
Niewątpliwie wiara Jezusa w to, że patriarchowie, którzy żyli w czasach
Mojżesza, pomimo tego, że umarli, żyją także teraz, jest dla Niego źródłem
siły i odwagi, których potrzebował do wypełnienia swojej misji, pomimo
świadomości grożącego Mu niebezpieczeństwa. Wiara ta ma być źródłem
siły także dla Jego uczniów.
W chrześcijaństwie nie chodzi o rozwiązanie jakichś problemów
intelektualnych, czy też zrozumienie jakiejś nauki. Nie chodzi także o
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formalne przestrzeganie jakichś przykazań. Dla chrześcijanina najważniejszą
sprawą jest życie w miłosnej relacji z Jezusem Chrystusem. Relacja ta jest
możliwa, ponieważ Jezus, nie tylko nauczał o zmartwychwstaniu zmarłych,
ale sam zmartwychwstał i żyje, a co więcej jest zawsze z nami i zaprasza nas
do tej relacji. Aby być prawdziwym uczniem Jezusa, trzeba wierzyć w to, że
On żyje, tak samo, jak On wierzył w to, że żyją Abraham, Izaak i Jakub. Ta
wiara jest także źródłem siły i odwagi, dzięki której możemy żyć tak, jak
Jezus.
66. Najważniejsze przykazanie (Mk12,27-34)

I podszedł jeden z uczonych w Piśmie (pisarzy), który słuchał, jak ze
sobą rozprawiali, zobaczywszy, że dobrze im odpowiedział, zapytał go:
Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział,
że: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden, i
będziesz miłował Pana, twego Boga, z całego swojego serca, z całej
swojej duszy, z całej swojej myśli i z całej swojej siły. Drugie to:
Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie. Innego przykazania,
większego od tych, nie ma. I powiedział mu uczony w Piśmie (pisarz):
Dobrze, nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że jest jeden i że nie ma
innego oprócz niego. A miłować go z całego serca i z całego
zrozumienia, i z całej siły, i miłować bliźniego jak siebie, jest [czymś]
większym (wiele więcej) od wszystkich całopaleń i ofiar. A Jezus,
zobaczywszy go, że rozumnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleko
jesteś od królestwa Boga. I nikt już nie odważał się go spytać.






Pojawia się jeden z nielicznych uczonych w Piśmie, który docenił mądrość
Jezusa i uznał Jego znajomość Pism. W przeciwieństwie do innych uczonych
w Piśmie, nie stara się złapać Jezusa na słowie (nie zastawia pułapek), ale
pragnie uczyć się od Niego.
Przykazania były dane po to, aby ludzie poznali wolę Boga i kierowali się
nią w swoim codziennym życiu. Każde przykazanie ukazywało pewien
aspekt woli Bożej w konkretnej sytuacji życiowej. Życie zgodne z wolą Boga
jest najpewniejszą drogą do osiągnięcia wyznaczonego przez Stworzyciela
celu życia, którym jest miłosne zjednoczenie z Bogiem oraz innymi ludźmi.
Pytanie o to, które przykazanie jest najważniejsze było dla Żydów bardzo
istotne. Ponieważ na podstawie Objawienia została stworzona oficjalna lista
613 przykazań, ustalenie hierarchii ich ważności było realnym problemem
dla każdego, kto chciał ich przestrzegać. Te szczegółowe przykazania miały
pomagać w spełnianiu woli Boga, ale w praktyce zaciemniały tę wolę i
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utrudniały jej spełnienie.
W odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie, Jezus ukazuje dwa
przykazania, którymi człowiek powinien się kierować zawsze, w każdej
sytuacji życiowej, czy też inaczej, które stanowią cel i nadają sens
przestrzeganiu wszystkich innych, które są istotą całego Prawa. Jest to
miłość do Boga oraz miłość do drugiego człowieka. Człowiek wypełnia wolę
Boga, kiedy kieruje się miłością. Dlatego też może być pewny, że
rzeczywiście żyje zgodnie w wolą Boga tylko wtedy, kiedy wzrasta w
miłości ku Bogu oraz swoim bliźnim. Tylko kierowanie się miłością może
doprowadzić człowieka do ostatecznego celu życia.
Serce oznacza psychiczny wymiar człowieka. Dusza, wymiar duchowy.
Myśl, oznacza rozum. Natomiast siła, wolę (praktyczne życie, ciało)
człowieka. Czyli, chodzi o miłość całkowitą, na wszystkich poziomach, w
którą zaangażowane są wszystkie władze człowieka, cały człowiek.
Nauka Jezusa nie niszczy Prawa, ale ukazuje Jego najgłębszy sens, Jego
istotę. Ponieważ faryzeusze nie znali istoty przykazań, zamiast ich duchem
(sercem) kierowali się ich formą (literą), zamiast do jedności z Bogiem i
ludźmi dążyli do uzyskania nagrody, czyli Bożego błogosławieństwa. W
praktyce oznaczało to dążenie do uzyskania jakiegoś, niejednokrotnie
złudnego dobra dla siebie samych. Błędna motywacja oraz będące jej
konsekwencją zbyt drobiazgowe stosowanie się do ustalonych przepisów i
przykazań, zamiast zbliżać ich do Boga, wprost przeciwnie, oddalało ich od
Niego. Takie życie oddalało ich także od innych ludzi.
Uczony w Piśmie, który nie tylko przyznaje rację Jezusowi, ale także rozwija
Jego naukę, jest nadzieją na to, że także inni uczeni w Piśmie uznają kiedyś
prawdę słów Jezusa i dzięki temu zaczną widzieć Pisma w nowym świetle,
jak również osiągną zbawienie (będą żyli w miłości i będą kierować się
miłością).
Miłość Boga i człowieka jest także istotą nauki oraz życia (działalności)
Jezusa. Ponieważ właśnie za wierność temu przykazaniu miłości Jezus odda
(poświęci, ofiaruje) swoje życie, powinniśmy patrzeć się na krzyżową śmierć
Jezusa poprzez pryzmat tych dwóch przykazań, jako ich wypełnienie przez
Jezusa. Bóg nie pragnie ofiary w formie cierpienia człowieka, czy też takiej,
która prowadzi do śmierci człowieka, ale ofiary, która prowadzi do
wiecznego życia, czyli doskonałej jedności poprzez przyjęcie Boga oraz
ofiarowanie Bogu samego siebie. Bóg pragnie ofiary, która jest miłością do
Boga oraz innych ludzi.
Otwartość Jezusa, Jego zaufanie do Boga oraz wierność Jego miłości (na
początku w małych sprawach), umożliwia Mu coraz to głębsze poznanie
mocy Boga (mocy Jego Ducha, Jego miłości). To poznanie pogłębia wiarę i
nadzieję na zmartwychwstanie i doprowadza Go do doskonałej miłości, którą
ukazał na krzyżu. Miłość to służba innym, doskonała miłość to całkowita
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ofiara z siebie.
Na krzyżu Jezus nie jest bezbronną ofiarą niesprawiedliwości. Dobrowolnie i
świadomie wydał się w ręce grzeszników, aby ukazać w pełni moc Boga.
Te dwa przykazania, które Jezus doskonale wypełnił i zilustrował swoim
życiem, powinny być także istotą życia Jego uczniów. Dopiero wtedy
poznamy moc Boga i będziemy wzrastali w miłości.
Uczeni w Piśmie, którzy przegrywali każdą potyczkę z Jezusem,
najprawdopodobniej stracili już wszelkie złudzenia, co do możliwości
pokonania Jezusa w otwartej, publicznej dyspucie, dlatego rezygnują z
rozmowy z Jezusem. Pozostaje im jedynie knucie poza Jego plecami oraz
usiłowanie pokonania Go podstępem.

67. Mesjasz potomkiem i Panem Dawida (Mk12,35-37)

I odpowiadając Jezus mówił, nauczając w świątyni: Czemu uczeni w
Piśmie (pisarze) mówią, że Pomazaniec jest synem Dawida? Sam
Dawid powiedział w duchu świętym:
Rzekł Pan Panu mojemu:
Siedź po mojej prawicy,
aż położę twoich wrogów pod twoje stopy?
Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest jego synem? A
wielki tłum słuchał go z przyjemnością.




Na podstawie Pisma, Jezus wykazuje błąd, jaki popełniali uczeni w Piśmie w
rozumieniu Mesjasza. Wykazuje, że według Pism, Mesjasz jest Kimś
znacznie większym niż namaszczonym potomek Dawida, jest Kimś
większym niż polityczny władca, którego wyczekiwali faryzeusze. Będąc
potomkiem Dawida jest jednocześnie jego Panem, czyli istniejącym poza
czasem i przestrzenią Bogiem.
Konsekwentnie, śmierć Jezusa była czymś znacznie większym niż śmierć
człowieka. Aby w pełni zrozumieć krzyżową śmierć Jezusa, trzeba wziąć pod
uwagę także tą prawdę o Osobie Jezusa. Jeżeli śmierć Jezusa będziemy
rozpatrywać jedynie w aspekcie politycznym, czy też w aspekcie czysto
ludzkim, to śmierć krzyżowa będzie tylko klęską jednego z działaczy
politycznych, klęską człowieka, który miał odwagę sprzeciwić się
niesprawiedliwym przywódcom i ukazał ich egoizm i zakłamanie.
Zabijając drugiego człowieka, czy nawet inną żywą istotę, człowiek
uzurpuje prawa Boga, który jest jedynym Panem życie i śmierci, a przez to
wchodzi w konflikt z Bogiem, staje się buntownikiem, oddala się od Boga,
przyjmuje niewłaściwą postawę, niszczy właściwą relację z Bogiem. Jednak
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zabijając Jezusa, który jest Panem, czyli Współistotnym z Jahwe, człowiek
zabija Pana życia, a przez to sam siebie skazuje na nieistnienie. To jest
największy z możliwych grzechów. Jego konsekwencją nie jest jedynie
czasowe cierpienie, ale oderwanie od Źródła życia i miłości na całą
wieczność.
Później chrześcijanie dostrzegli, że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale także
prawdziwym Synem Boga, że jest współistotny Ojcu. Poznali także, że
zbawienie nie polega na uzyskaniu wolności politycznej, czy też na zdobyciu
jakichś dóbr materialnych, ale na staniu się Dzieckiem Boga na wzór Jego
Jednorodzonego Syna, na uczestniczeniu w życiu samego Boga i na
miłosnym zjednoczeniu z Bogiem.

68. Przestroga przed uczonymi w Piśmie (Mk12,38-40)

I w swojej nauce mówił: Strzeżcie się przed uczonymi w Piśmie
(pisarzami), którzy pragną chodzić w długich szatach, [domagają się]
pozdrowień na rynkach i pierwszych siedzeń w synagogach i
pierwszych leżanek na wieczerzach. Objadają oni domy wdów i dla
pozoru długo się modlą; ci otrzymają wiele większy wyrok.
 Pycha i zachłanność uczonych w Piśmie, którzy podobnie jak saduceusze nie
znali ducha Bożego, ich pragnienie zdobycia ludzkiej chwały i materialnych
korzyści uniemożliwia im rozumienie Pism i Proroctw. Taki sposób życia
prowadzi ich do zguby. Z racji swojej pozycji nauczycieli Izraelitów, którzy
tłumaczą znaczenie Pisma, są jednocześnie niebezpieczni dla ludu. Są
ślepcami, którzy nie tylko sami błądzą, ale także prowadzą do zguby innych
ślepców. Właśnie z tego powodu należy uważać na nich.
 Te słowa Jezusa można uznać za przestrogę dla Apostołów oraz innych
chrześcijan, którzy otrzymają misję nauczania oraz interpretowania słów
Jezusa, aby nie popełniali podobnego błędu. Apostoł uniknie tego błędu, jeśli
zrobi wszystko, co w jego mocy, aby żyć oraz spełniać swoją misje tak samo
jak czynił to Jezus.
69. Przykład biednej wdowy (Mk12,41-44)

I siadłszy naprzeciwko skarbony oglądał, jak tłum rzuca do
skarbony pieniądze (miedź). I liczni bogaci rzucali wiele. A jedna
biedna wdowa przyszedłszy wrzuciła dwa pieniążki, czyli ćwierć asa.
I przywoławszy do siebie swoich uczniów powiedział im: Amen mówię
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wam, że ta biedna wdowa rzuciła więcej od wszystkich rzucający do
skarbony. Wszyscy bowiem rzucili z tego, co im zbywało, ta zaś ze
swego niedostatku rzuciła wszystko, co miała, wszystkie środki na
swoje utrzymanie (życie).








Hojność wdowy oraz ufność, jaką pokładała w Bogu kontrastuje z
zachłannością i zatwardziałością uczonych w Piśmie.
Uczeni w Piśmie dążyli do uratowania swego życia (takiego, jakie znali, czyli
swojej pozycji społecznej, wyobrażenia w samych sobie, oraz swojego
światopoglądu), dążyli do zdobycia wszystkiego, co uważali za niezbędne do
życia. W ten sposób usiłowali stać się panami własnego życia i dlatego
odcinając się od Źródła życia, tracili je.
Uboga wdowa zawierza swoje życie Bogu. Jest gotowa utracić wszystko, na
czym zwykle ludzie polegają, co uważają za niezbędne do życia. Uznając
Boga za jedynego Pana swojego życia, otwiera się na przyjęcie pełni życia.
Wdowa ukazuje postawę, jaką powinien przyjąć każdy uczeń Jezusa.
Sam Jezus już wkrótce ofiaruje więcej niż wdowa. Ofiaruje nie tylko środki
na życie, ale samo życie.
Na tym ostrzeżeniu przed naśladowaniem sposobu życia uczonych w Piśmie
oraz wskazaniu na pozytywny przykład wdowy zakończyły się nauki Jezusa
w Świątyni.

ROZDZIAŁ XIII
70. Zapowiedź zburzenia Świątyni (Mk13,1-2)

A kiedy wychodził ze świątyni, mówi do niego jeden z jego uczniów:
Nauczycielu, spójrz, jakie kamienie i jakie budowle. I Jezus
powiedział mu: Widzisz te wielkie budowle? Nie będzie tu
pozostawiony kamień na kamieniu, który nie zostałby obalony.


Budowa Drugiej Świątyni, która rozpoczęła się w roku 515 p.n.e. w czasach
Jezusa została prawie ukończona. Żydzi byli z niej bardzo dumni. Była
centrum ich życia religijnego, ale także centrum życia politycznego i
ekonomicznego. Świątynia była miejscem obecności Boga. Tylko w Świątyni
składane były ofiary. Tylko w Świątyni można było pojednać się z Bogiem.
Izraelici byli przekonani, że Bóg błogosławi im ze względu na wspaniałość
Świątyni. Jak długo istniała Świątyni, tak długo byli pewni błogosławieństwa
Bożego. Z tego powodu można powiedzieć, że bardziej polegali na Świątyni
niż na miłosierdziu Boga.
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Słowa Jezusa o zburzeniu Świątyni są kontynuacją Jego wcześniejszej nauki
o zakończeniu bezwartościowego (niewydającego owoców) kultu Świątyni.



W swojej ostatniej mowie, siedząc na górze Oliwnej i patrząc się na
Świątynię, której zniszczenie właśnie przepowiedział, Jezus mówi o końcu
czasów. Ta eschatologiczna mowa jest zbiorem prorockich ostrzeżeń
(zburzenie Świątyni, przyszłe prześladowanie uczniów, potrzeba czujności)
oraz apokaliptycznych znaków (oszuści, wojny, zniszczenia, zjawiska na
niebie). W swojej mowie Jezus używa formy eschatologicznej, ale mówi o
życiu uczniów po Jego Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu.

 Tę mowę apokaliptyczną nie można traktować, jako dosłownego opisu
przyszłych zdarzeń, ani tym bardziej na jej podstawie obliczać datę
zakończenia świata. Mowa ta jest pożegnalną nauką Jezusa, przez którą
przygotowuje ich do trudnej przyszłości. Chce ostrzec ich przed
oczekującymi ich trudnościami i niebezpieczeństwami, jak również dodać
odwagi do mężnego kroczenia Jego drogą aż do samego końca. Ostrzeżenia
te dotyczą nie tylko uczniów pierwszego wieku. Są aktualne dla uczniów
wszystkich czasów, również dla nas.
 Podstawowy sens tych mów Jezusa można sprowadzić do dwóch punktów.
o Uczniowie Jezusa nie powinni dać się oszukać różnym wątpliwościom,
spekulacjom, czy też fałszywym naukom (także tym dotyczących bliskości
końca świata).
o Powinni czuwać, czyli być wierni nauce Jezusa, niezależnie od przebiegu
wydarzeń (nawet wtedy, gdy wydaje się, że koniec świata jest bardzo daleki
lub, że wszystko kieruje się w przeciwnym kierunki niż oczekiwane
Królestwo Boże). Realizacja Królestwa Bożego nie jest naturalnym
wynikiem rozwoju historii świata, ale jest dziełem Boga. Nawet wtedy, gdy
wydaje się, że świat zmierza w przeciwnym kierunku, możemy być pewni,
że Bóg zrealizuje swój plan zbawienia, że spełni daną nam obietnicę.
71. Cierpienie przemienione w drogę do Królestwa Bożego (Mk13,3-8)

A kiedy siedział na Górze Oliwek, naprzeciwko świątyni, pytał go
na osobności Piotr, i Jakub, i Jan, i Andrzej: Powiedz nam, kiedy to
będzie i co [będzie] znakiem, kiedy to wszystko miałoby się spełnić?
Zaś Jezus zaczął im mówić: Uważajcie (patrzcie), aby was ktoś nie
zwiódł. Wielu przyjdzie w moje imię mówiąc: Ja jestem! I wielu
zwiodą. Kiedy zaś usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie
dajcie się zastraszyć. Musi się [to] stać, ale [to] jeszcze nie koniec.
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Podniesie się bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo
przeciwko królestwu, miejscami będą trzęsienia [ziemi], będą głody;
to początek bólów rodzenia.


Mogłoby się wydawać, że życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
niczego nie zmieniły na tym świecie. Świat wydaje się być taki sam, jakim
był wcześniej przed Jego przyjściem. Ludzie prowadzą wojny, doświadczają
głodu i różnorodnych klęsk żywiołowych. Takie myślenie może być
przyczyną zwątpienia, porzucenia drogi Jezusa, szukania innej nadziei,
innego zbawiciela. Jezus przestrzega uczniów, aby nie dali się oszukać i nie
szukali nowej nadziei u innych ludzi.



Bóle rodzenia, poprzedzają narodzenie się nowego życia. Pomimo, że same
w sobie nie są pożądane, wypływa z nich wielkie dobro.



Zwykle powodujące cierpienie zło, doprowadza do jeszcze większego zła,
jest siłą niszczycielską. Jednak dzięki dokonanemu przez Jezusa dziełu
odkupienia zło straciło swoją niszczycielską moc. Jezus przerwał błędne koło
zła. Jeżeli tylko będziemy ufali Bogu, który ma moc wyprowadzenia dobra
nawet z najgorszego zła, jakim była męka i śmierć Syna Bożego, to nasze
cierpienia, z bólów prowadzących do śmierci, zostaną przemienione w „bóle
rodzenia”, czyli będą siłą, która wzmocni nasz wzrost duchowy, doprowadzi
do pełnego życia w Królestwie Bożym. Cierpienia uczniów Jezusa, pomimo
tego, że często są wynikiem czynionego przez ludzi zła i same w sobie nie są
niczym pożądanym, są przemieniane w drogę realizacji Królestwa Bożego.

72. Prześladowania, okazją do składania świadectwa (Mk13,9-13)

Wy zaś uważajcie (patrzcie) na siebie: Będą was wydawać do
trybunałów i do synagog, będziecie bici; i będziecie stawiani przed
namiestników i królów ze względu na mnie, na świadectwo dla nich.
A ewangelia ma być najpierw głoszona wszystkim narodom. A kiedy
prowadzić was będą ci, którzy was wydadzą, nie martwcie się
zawczasu [o to], co powiecie, ale mówcie to, co dane wam będzie w
tej godzinie, gdyż nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch
święty. I wyda brat brata na śmierć, a ojciec dziecko; i powstaną
dzieci przeciw rodzicom i uśmiercą ich. I będziecie nienawidzeni
przez wszystkich z powodu mojego imienia. Zaś kto wytrwa do
końca, ten będzie uratowany.


Wielu ludzi, którzy przyjmują chrzest, jako dorosłe osoby, spodziewa się, że
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od momentu przyjęcia chrztu ich życie będzie łatwiejsze, że bez przeszkód
będzie zmierzało ku upragnionemu celowi, jaki wyznacza wiara. Jednak w
rzeczywistości, po wejściu na drogę Jezusa można doświadczyć dużo więcej
problemów, trudności, cierpień niż doświadczało się wcześniej. Nawet życie
chrześcijanina może być zagrożone. Taka sytuacja także może być przyczyną
zwątpienia, oraz porzucenia drogi wiary.
Uczniowie będą prześladowani zarówno przez Żydów (trybunały, synagogi),
czyli przez zwierzchników religijnych, przez lokalne władze polityczne jak i
przez pogan (namiestnicy, królowie).
Te bolesne doświadczenia, nie tylko nie są w stanie odciągnąć uczniów od
drogi, na którą wezwał ich Jezus, ale także są okazją do składania
świadectwa, do głoszenia Ewangelii, czyli do rozszerzania Królestwa
Bożego. W tym sensie bolesne doświadczenia są elementem drogi, którą
przeszedł sam Jezus i do której cały czas przygotowywał On swoich
uczniów.
W tym wszystkim będzie można doświadczyć obecność i moc Ducha
Bożego. Dzięki Niemu żadne trudności, nawet tak wielkie jak wewnętrzne
rozłamy wspólnot uczniów, nie będą w stanie zniszczyć tych, którzy
zachowają wierność. Jezus zapewnia ich, że dojdą od celu drogi, czyli do
zjednoczenia z Bogiem.
Możliwość dostrzeżenia miłosnej obecności Bożego Ducha w różnorodnych
trudnościach, możliwość spokojnego przyjmowania cierpień, jak również
możliwość przemienienia zła, jakim są te cierpienia w dobro, jakim jest
głoszenie Ewangelii oraz rozszerzanie Królestwa Bożego, i przez to
wykorzystywania tych cierpień, jako środka (drogi) do zbawienia, to istotne
zmiany, jakie dokonał Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem.
Nie należy lękać się, że napotkane zło lub jakakolwiek siła będzie w stanie
zniszczyć dzieło Jezusa, czy tez zbawczy plan Boży. Siły te nie tylko nie
zniszczą dzieła zbawienia, ale przyczynią się do jego wspanialszego rozwoju.

73. Ponowne przyjście Syna Człowieczego (Mk13,14-32)

Gdy zaś zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, która nastała, gdzie
nie trzeba — kto czyta, niech rozumie — wtedy ci, [którzy są] w
Judei, niech uciekają w góry; ten zaś, [który jest] na tarasie, niech
nie schodzi, ani niech nie wchodzi, aby coś zabrać ze swojego domu. A
ten, [który jest] w polu, niech nie wraca w tył, by zabrać swój płaszcz.
Biada zaś brzemiennym (w łonie mającym) i karmiącym piersią w
owe dni. Módlcie się zaś, żeby [to] nie stało się zimą. Dni te bowiem
będą uciskiem, jakiego nie było od początku stworzenia, które
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stworzył Bóg, aż do teraz — i nie będzie. A gdyby Pan nie skrócił
(obciął) tych dni, nie uratowałoby by się żadne ciało. Ale z powodu
wybranych, których wybrał sobie, skrócił (obciął) te dni. I jeśli ktoś
wam wtedy powie: Oto tu [jest] Pomazaniec. Oto tam, nie wierzcie.
Podniosą się bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i dawać
będą znaki i dziwy dla odwiedzenia, jeśli [to] możliwe, wybranych.
Wy zaś uważajcie! Przepowiedziałem wam wszystko.
Ale w owych dniach, po owym ucisku,
słońce pogrąży się w ciemności
i księżyc nie da swego blasku,
i gwiazdy będą spadać z nieba,
i moce w niebiosach zostaną zachwiane.
I wtedy zobaczą syna człowieka, przychodzącego w chmurach z
wielką mocą i chwałą. I wtedy wyśle zwiastunów, i zbierze swoich
wybranych z czterech wiatrów, od skraju ziemi aż do skraju nieba.
Od figowca zaś nauczcie się tego przykładu: Gdy jego gałązka staje
się już miękka i wypuści liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i
wy, kiedy zobaczycie, że to się dzieje (staje się), poznacie, że blisko
jest u drzwi. Amen mówię wam, że nie przeminie to pokolenie, aż do
[momentu], kiedy to wszystko wydarzy (stanie) się. Niebo i ziemia
przeminą, zaś moje słowa nie przeminą. O owym zaś dniu lub
godzinie nikt nie wie: ani zwiastunowie w niebie, ani syn, tylko
Ojciec.






Mówiąc o ucieczce, oraz dając inne konkretne wskazówki dotyczące
odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych sytuacjach, Jezus poucza nas,
że nie ma potrzeby narażania siebie na cierpienia, że powinniśmy troszczyć
się o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich najbliższych.
Podobnie jak Jezus unikał aresztowania, aż do momentu, kiedy nadeszła
odpowiednia pora, tak samo uczniowie powinni zachować rozsądek, unikać
zbędnych cierpień i nie narażać się bez potrzeby.
Bóg Ojciec wydał Jezusa w ręce ludzi, aby ich odkupić, czyli aby wyzwolić
ludzi z niewoli grzechu i pojednać się z nimi. Był to wyraz Bożej miłości do
każdego człowieka. Przyjęcie cierpień, czy raczej oddanie się w ręce
grzeszników pomimo lęku przed męką i śmiercią, które Jezus przewidywał,
było wyrazem zaufania do Boga Ojca oraz wyrazem miłości Jezusa do
wszystkich ludzi. Nie cierpienie, ale miłość ma być kryterium wyborów
uczniów Jezusa.
Może się nam wydawać, że zło wymknęło się z pod wszelkiej kontroli, że
jest wszechwładne zniszczy wszystko, co istnieje. Jednak w rzeczywistości
tak nie jest. Możemy być pewni, że Bóg nie dopuści do większych cierpień,
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niż możemy znieść, a co więcej, że będą one miały swój kres i nie zdołają
nas zniszczyć, jeśli tylko będziemy trwali przy Bogu.
Język apokaliptyczny wyraża interwencję Boga w naturalny bieg historii.
Paruzja, ponowne przyjście Jezusa jest kresem cierpień oraz momentem
pełnej realizacji Królestwa Bożego.
Dnia i godziny nadejścia końca świata nikt nie zna, oprócz samego Boga.
Dlatego też wszelkie próby obliczania czasu nadejścia końca świata są
bezsensowne. Próby takich obliczeń mogą jedynie świadczyć o braku
cierpliwości, a co więcej o braku ufności w moc Boga i obietnice Jezusa.
Gdy Jezus rzeczywiście nadejdzie, będzie poznany przez wszystkich. Będzie
to tak wyraźne i czytelne, że nikt nie będzie miał wątpliwości.
Bóg działa także wtedy, kiedy wszystko wydaje się klęską (podobnie jak
śmierć Jezusa) i człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie żadnej
pozytywnej możliwości. Wbrew pozorom On jest prawdziwym Władcą
świata. On prowadzi świat i doprowadzi go do zaplanowanego końca,
pomimo wielkiego sprzeciwu, z jakim spotyka się Jego plan.

74. Wezwanie do czuwania (Mk13,33-37)

Uważajcie! Czuwajcie (trwajcie bez snu), nie wiecie bowiem, kiedy
jest pora (odpowiedni czas). Jak człowiek będący na obczyźnie,
zostawiwszy swój dom, dawszy władzę swoim sługom, każdemu jego
pracę, i odźwiernemu przykazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, nie
wiecie bowiem, kiedy przychodzi pan domu: czy wieczorem, czy w
środku nocy, czy o pianiu koguta, czy rano; aby przyszedłszy nagle,
nie zastał was śpiącymi. [To], co wam mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie!




Chrześcijanin to człowiek, który oczekuje nadejścia Jezusa oraz pełnej
realizacji Królestwa Bożego. Czuwanie, czyli oczekiwanie Pana, nie może
być bezczynne. Jezus zostawił nam konkretną pracę do wykonania.
Czuwanie, do którego wzywa nas Jezus, polega na wiernym realizowaniu
powierzonej nam misji. W prawdzie pełna realizacja Królestwa Bożego jest
dziełem Boga, to jednak jesteśmy wezwani do współpracy w tym dziele. Od
naszej odpowiedzi zależy to, czy będziemy mieli udział w zbawieniu, ale
także to, czy inni ludzie przyjmą ten dar zbawienia.
To czuwanie nie powinno być motywowane lękiem przed sądem, ale
miłością do Pana i pragnieniem spotkania się z Nim. Powinno być także
przepełnione wiarą w Jego miłosierdzie. Realizacja powierzonej sobie misji
nie jest usiłowaniem zasłużenia sobie na jakąś nagrodę, ale jest wyrazem
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wdzięczności za Jego miłość i dzieło zbawienia.
Musimy być zawsze gotowi na przyjęcie Pana, nawet o godzinie piania
koguta, czyli wtedy, kiedy w jakiś sposób zdradzimy Jego zaufanie, kiedy
zaprzemy się Go, jak Piotr. Nie powinniśmy polegać na swoich zasługach
(jak Żydzi polegali na Świątyni), ale tylko na miłosiernej miłości Jezusa.
*
W następujących rozdziałach Marek prezentuje historię, która była
wielokrotnie zapowiedziana wcześniej. Można powiedzieć, że męka, śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa jest punktem kulminacyjnym, do którego
zmierzała cala Ewangelia.

ROZDZIAŁ XIV
75. Arcykapłani i uczeni w Piśmie planują pojmanie i zabicie Jezusa
(Mk14,1-2)

Za dwa dni była zaś Pascha i Przaśniki. A arcykapłani i uczeni w
Piśmie (pisarze) szukali jakby go, chwyciwszy podstępem, zabić.
Mówili bowiem: Nie w święto, aby nie było rozruchów (zamętu) ludu.






Pascha była narodowym świętem Żydów. Podczas Paschy naród Izraelski
świętował swoje wyzwolenie z niewoli Egipskiej. Jednak świętujący
odzyskanie niepodległości Żydzi są obecnie pod panowaniem Rzymian.
Władze Judejskie, które współpracują z okupantem, planują zabicie Jezusa,
aby wzmocnić swoją władzę i utrzymać własne przywileje. W ten sposób
mniej lub bardziej świadomie utrwalają zniewolenie swojego ludu.
Jednak śmierć Jezusa nie zniszczy Go, a wprost przeciwnie stanie się
momentem zbawczego działania Boga. Bóg wyzwoli swój lud pomimo
niewierności przywódców Izraela, podobnie jak wyzwolił Izrael pomimo
sprzeciwu Faraona. Co więcej, Bóg wykorzysta w tym celu popełnioną przez
nich zbrodnię.
Na Święto Paschy przychodziło do Jerozolimy bardzo wielu ludzi.
Gromadzący się wokół Jezusa ludzie stanowią Jego obronę, ponieważ w tym
momencie mają jeszcze wielkie oczekiwania wobec Jezusa i gdyby teraz
władze próbowały Go aresztować, ludzie ci mogliby stanąć w obronie
Jezusa. Dlatego też władze planują aresztować Jezusa po Świętach, kiedy
wszyscy wrócą do domu. Jednak, jak się to wkrótce okaże ochrona ta nie
była zbyt trwała. Jezus absolutnie nie mógł na niej polegać. Lud bardzo
szybko z obrońcy Jezusa stanie się Jego wrogiem, zacznie domagać się Jego
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śmierci.
Epizod 75 oraz dwa następne (76, 77) stanowią kolejną „markową kanapkę”

76. Kobieta namaszcza Jezusa (Mk14,3-9)

I gdy był on w Betanii, w domu Szymona trędowatego, gdy on
spoczywał [przy stole], przyszła kobieta mająca alabaster
prawdziwego (płynnego) pachnidła nardu, bardzo wyszukanego
(poszukiwanego). Niektórzy zaś oburzali się między sobą: Po co
doszło do tej straty pachnidła? Bowiem to pachnidło mogło zostać
sprzedane za ponad trzysta denarów i zostać dane biednym. I ostro ją
upominali (parskali na nią). Zaś Jezus powiedział: Zostawcie ją!
Dlaczego przysparzacie jej trudności? Zdziałała dla mnie dobry czyn.
Bowiem biednych zawsze macie ze sobą, i kiedy zechcecie, możecie
im dobrze czynić; mnie zaś nie zawsze macie. Co mogła (miała), [to]
uczyniła; z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzebanie.
Amen zaś mówię wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie
głoszona ewangelia, opowiadane będzie i to, co ona uczyniła — na jej
pamiątkę.





Epizod opisujący namaszczenie Jezusa na Jego pogrzeb został umieszczony
pomiędzy epizodem mówiącym o planach Arcykapłanów, oraz epizodem,
który ukazuje Judasza obiecującego wydać Jezusa w ręce Arcykapłanów. To
wtrącenie mówi nam, że zmowa Arcykapłanów z Judaszem odniesie sukces,
czyli, że zrealizują oni swoje plany i Jezus zostanie rzeczywiście zabity.
Marek nie podaje ani imienia kobiety, która namaściła Jezusa, ani imienia
ucznia, który ją skrytykował, ponieważ nie chce opisać konkretnych ludzi,
ale dwie skrajne postawy, które uczniowie Jezusa mogą przyjąć.
Kobieta nie była w stanie uratować Jezusa od śmierci, jednak wyraziła swoją
miłość do Jezusa w taki sposób, w jaki w tym momencie potrafiła najlepiej.
Stłuczenie butelki oznacza całościowy dar. Kobieta nie ofiarowała tylko
części olejku, ale całą zawartość butelki. Jezus pochwala jej czyn, podobnie
jak wcześniej pochwalił czyn ubogiej wdowy (Mk12,41), która złożyła na
ofiarę całe swoje utrzymanie. Jedna kobieta ofiarował 300 denarów (mniej
więcej roczny dochód), natomiast druga tylko dwa miedziaki, jednak obie
ofiarowały wszystko. W oczach Boga oba dary miały wartość nie ze względy
na wielkość sumy pieniędzy, ale ze względy na jego całościowość.
Także dar Jezusa, i jednocześnie dar Boga w osobie Jezusa, jest także
całościowy. Bóg nie cofa swojego daru nawet, jeśli ludzie sprzeciwiają się
Jego woli i marnują ten dar.
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Tak jak rozlanie olejku zostało uznane przez ucznia za marnotrawstwo,
śmierć Jezusa mogła być uważana za olbrzymie marnotrawstwo. To
„marnotrawstwo” można by było argumentować tym, że gdyby Jezus uniknął
śmierci, mógłby jeszcze przez długi czas działać i czynić wiele dobrego,
mógłby pomóc jeszcze wielu ludziom. Jednak ten całościowy dar Jezusa miał
tak olbrzymią wartość, że stał się zbawieniem dla wszystkich ludzi. To
„zmarnotrawienie” życia Jezusa ma moc wyzwolenia z niewoli grzechu
wszystkich ludzi. A ponieważ to właśnie grzech, jest ostateczną przyczyną
wszystkich chorób, oraz innych nieszczęść człowieka, poprzez ofiarowanie
swojego życia Jezus zniszczył sam korzeń problemu cierpienia człowieka.
Leczenie ludzi, wypędzanie złych duchów, a nawet wskrzeszanie umarłych
nie rozwiązywało problemu cierpienia, a jedynie czasowo niwelowało jego
skutki. Takie działanie Jezusa nie było próbą rozwiązania problemów
człowieka, a jedynie zapowiadało całkowite ich rozwiązanie.
Nie jest ważne czy ofiarujemy dużo, czy też mało. Ważne jest, aby nasz dar
był hojny, abyśmy czynili to z bezinteresownej miłości, kierując się wiarą, że
Bóg może taki dar przemienić w coś wielkiego.
Jezus widzi w tym namaszczeniu, które było powszechną ceremonią
przywitania gościa, bezpośrednie przygotowanie do własnej śmierci. Taka
interpretacja czynu kobiety ukazuje fakt, że Jezus jest w pełni świadomy
tego, że czas przebywania z uczniami w obecnej formie zbliża się już ku
końcowi.
Pomimo tego, że w tym momencie ważą się losy Jezusa, a także losy
głoszonej przez Niego Ewangelii, uczniowie ciągle myślą według
światowych kryteriów. Nie dostrzegają rzeczywistej wartości czynu kobiety,
ani też jego znaczenia dla Jezusa. Są jedynie w stanie dostrzec materialną
wartość użytego przez nią olejku. Mimo swojej ślepoty, apostołowie są
przekonani o własnej wyższości, czy też własnej słuszności. Chwaląc czyn
kobiety Jezus koryguje błędne podejście uczniów.

77. Judasz Iskariota obiecuje arcykapłanom wydać Jezusa (Mk14,1011)

A Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, odszedł do arcykapłanów, aby
go wydać im. Oni zaś usłyszawszy [to], uradowali się i obiecali dać
mu srebro. I szukał jakby go wydać sposobną porą.


Jako apostoł, Judasz był powołany do wydawania Jezusa w sensie
przekazywania prawdy o Nim innym ludziom w tym celu, aby także oni
uwierzyli w Niego i Go przyjęli do swojego życia. Jednak Judasz wydaje
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Jezusa w sensie zdrady. Obiecuje wydać Go w ręce tych, którzy usiłują zabić
Jezusa. Własnym sposobem, próbuje realizować swój osobisty cel. Może
chodziło mu o pieniądze. A może chcial w ten sposób przyspieszyć walkę i
zwycięstwo Jezusa, w które mógł wierzyć podobnie jak inni uczniowie.
Ewangelia ukazuje, że arcykapłani i uczeni w Piśmie nie mieli władzy nad
Jezusem. Ich dotychczasowe próby zdyskredytowania, czy też pokonania
Jezusa były całkowicie bezowocne, a nawet wzmacniały popularność Jezusa
wśród tłumów. Nawet teraz, bez pomocy Judasza, przywódcy Izraela nie
mieliby dostępu do Jezusa w miejscu, gdzie nie było wokół Niego tłumów,
gdzie mogli aresztować Go bez ryzyka wzburzenia ludu. Ale nawet pojmanie
Jezusa nie wystarczyło do skazania Go na śmierć. Nie mogliby tego uczynić,
gdyby sam Jezus poprzez otwarte świadectwo o samym Sobie, czyli
publiczne ukazanie własnej tożsamości w czasie sądu nie dał im podstaw do
skazania Go na śmierć.
Arcykapłani, którzy byli powołani do pośredniczenia między Bogiem a
ludem, zdradzają swoją misję, podobnie jak zdradził ją Judasz.

78. Przygotowanie do posiłku paschalnego (Mk14,12-16)

I pierwszego dnia Przaśników, gdy ofiarowywali Paschę, mówią mu
jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali, byś mógł
spożyć Paschę? I wysyła dwóch swoich uczniów i mówi im: Odejdźcie
do miasta. I napotka was człowiek dźwigający dzban wody; idźcie [za]
nim. A gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi (panu domu), [że]
nauczyciel mówi: Gdzie jest moja kwatera, w której mógłbym spożyć
Paschę z moimi uczniami? A on pokaże wam wielkie piętro, usłane i
gotowe. I tam nam przygotujcie. I wyszli uczniowie, i przyszli do
miasta, i znaleźli [wszystko tak], jak im powiedział, i przygotowali
Paschę.



Dwaj uczniowie, którzy mieli uczynić ostatnie przygotowania do spożycia
paschalnego posiłku, zastali gotowe miejsce.
Przygotowane miejsce symbolicznie ukazuje fakt, że do Paschy Jezusa, czyli
do Jego ofiary, już od dłuższego czasu czynili przygotowania różni ludzie,
zarówno Jego przyjaciele, jak i wrogowie.
o Przygotowanie uczyniła kobieta, która namaściła Jezusa.
o Przygotowanie czynili spiskujący przywódcy Izraela oraz Judasz, który
miał wydać Jezusa.
o Przygotowania czynił sam Jezus, który udzielał uczniom ostatnich
pouczeń.
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Wieczerza Paschalna jest okazją, aby wyjaśnić sens zapowiadanego już
wcześniej cierpienia oraz śmierci i w ten sposób dokończyć przygotowanie.

79. Wieczerza paschalna (Mk14,17-25)

A gdy nastał wieczór, przychodzi z dwunastoma. I gdy spoczywali
[przy stole] i jedli, Jezus powiedział: Amen mówię wam jeden z was
wyda mnie, ten, który je ze mną. Zaczęli smucić się i mówić mu jeden
po drugim: Ale nie ja? On zaś powiedział im: Jeden z dwunastu, który
wraz ze mną zanurza [rękę] w misie. Bo wprawdzie syn człowieka
odchodzi, jak jest o nim napisane, biada jednak owemu człowiekowi,
przez którego syn człowieka jest wydawany. Lepiej (dobrze) mu,
gdyby ów człowiek nie urodził się. I gdy oni jedli, wziął chleb,
pobłogosławiwszy, połamał i dał im, i powiedział: Weźcie, to jest moje
ciało. I wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy, dał im i wypili z niego
wszyscy. I powiedział im: To jest moja krew przymierza, która
wylewa się za wielu. Amen mówię wam, że już nie wypiję z plonu
winorośli, aż do owego dnia, kiedy go będę pił nowy w królestwie
Boga.






W dniu Paschy w Świątyni był zabijany i ofiarowany baranek. Samo
zabijanie baranka, było złamaniem Bożego przykazania „Nie zabijaj!” Z tego
powodu rytuał zabicia baranka obrazował grzech. Izraelici wierzyli, że życie
jest darem Boga, a Bóg jest nie tylko Dawcą życia, ale także jedynym Panem
życia i śmierci. Tylko Bóg mógł dać życie. Tylko Bóg miał prawo je odebrać.
Poprzez odebranie życia człowiek uzurpuje sobie prawo należące jedynie do
Boga i w ten sposób stawia siebie samego w miejscu Boga. Jest to wielki
grzech, poprzez który człowiek odrywał się od Boga.
Izraelici wierzyli, że krew jest miejscem istnienia duszy, a nawet, że jest
samym życiem. Dlatego też, przez ofiarowanie krwi zabitego baranka Bogu,
przemieniali swój grzech w ofiarę, przez którą na nowo uznawali Boga za
Pana życia i śmierci. W ten sposób ofiara ta „obmywała” Izraelitów z
grzechów i jednała ich z Bogiem. Ofiara ta skutkowała pojednaniem
człowieka z Bogiem nie dlatego, że ofiarowana krew, czy też sam obrzęd
ofiarowania posiadał jakąś szczególną moc, ale dlatego, że Bóg jest zawsze
gotowy przyjąć człowieka, który zwraca się do Niego ze szczerą prośbą o
przebaczenie grzechu.
Jezus jest wydawany (zdradzany) przez tego, który został wybrany do grona
najbliższych uczniów, który jadał z Jezusem przy wspólnym stole, który
zanurzał swoją rękę w tej samej misie, co Jezus. Ewangelista Marek
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podkreśla fakt, że Jezus dopuścił do wielkiej bliskości tego, który Go
zdradził. Zdrada tak wielkiej łaski i zaufania jest tak wielkim złem, że
przekreśla sens życia człowieka, który się tego dopuścił. Grzech ten jest
osobistym nieszczęściem zdrajcy. Nieszczęście to jest tak wielkie, że dla
niego samego lepiej byłoby się wcale nie narodzić.
Zdrada Judasza absolutnie nie była częścią planu Boga. Zdrada ta była
sprzeczna z pragnieniem Boga, podobnie jak wcześniejsze sprzeciwianie się
nakazom Jezusa. W prawdzie Bóg jest w stanie wykorzystać zło, jakim jest
nieposłuszeństwo człowieka dla jakiegoś dobra, to jednak nie jest możliwe,
aby Jezus, czy też Bóg Ojciec od początku pragnął tego nieposłuszeństwa,
aby wyprowadzić z niego jakieś większe dobro. Bóg nigdy nie pragnie zła,
ani tym bardziej nie czyni zła, w celu wyprowadzenia z niego większego
dobra. Zło zawsze pozostaje niepożądanym złem, nawet, jeśli Bóg
wyprowadzi z niego wielkie dobro.
O tej zasadzi poucza nas św. Paweł.
„Natomiast Prawo wkroczyło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się
wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się
łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska
przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia
wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była
pełniejsza? Żadną miarą! „ (Rz5,20-6,1)









Jeśli grzesznik nie nawróci się, czyli nie otworzy swojego serca na działanie
Boga, będzie musiał ponieść naturalną konsekwencję grzechu. Ostateczną
konsekwencją grzechu jest zagłada grzesznika, czyli utracenie możliwości
uczestniczenia w miłości Boga na całą wieczność.
Czyn Judasza nie jest czymś wyjątkowym w historii Izraela, czy nawet w
historii ludzkości. Ludzie niejednokrotnie zdradzali zaufanie i dobroć Boga.
Przy całej swojej tragiczności ta zdrada nie jest zaskoczeniem, ale także nie
zamyka historii i nie jest absolutną tragedią, ponieważ Bóg nigdy nie
rezygnuje z doprowadzenia swojego planu zbawienia człowieka do końca.
Pomimo, że zdrada Jezusa jest wielkim złem, pomimo, że doprowadzi nie
tylko do aresztowania, ale także do śmierci Jezusa, nie unicestwia ona Jego
dzieła. Jezus jest wierny do końca i przekształca swoje cierpienie oraz swoją
śmierć w ofiarę, czyli dar miłości (podobnie jak przekształcana była śmierć
baranka paschalnego).
Jezus był wydany przez Boga w ręce człowieka dla jego dobra, podobnie, jak
teraz Jezus wydaje (ofiarowuje) uczniom chleb. Podobnie jak przełamany i
pogryziony chleb daje życie człowiekowi, tak samo śmierć Jezusa stanie się
źródłem życia.
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Przed połamaniem chleba Jezus wymawia słowa błogosławieństwa.
Błogosławieństwo to jest dziękczynieniem Bogu dar chleba, oraz inne dary.
Jednocześnie jest ofiarowaniem otrzymanego daru Bogu. Śmierć Jezusa staje
się źródłem życia, ponieważ Jezus ofiarował swoje życie, całego siebie
Bogu.
Przelana przez Niego krew, czyli śmierć, z której Jezus uczynił ofiarę (akt
zawierzenia, ufności i miłości), stanie się nowym przymierzem, między
Bogiem i wszystkimi ludźmi. Ofiara Jezusa umożliwi każdemu człowiekowi
pojednanie z Bogiem.
To jest już ostatnia uczta uczniów z Jezusem w tej rzeczywistości. Kiedy
będą razem ucztować następny raz, cała rzeczywistość będzie już
przemieniona. Zapowiedź ponownego ucztowania, jest zapowiedzią
zwycięstwa Jezusa.

80. Zapowiedź upadku Piotra (Mk14,26-31)

I zaśpiewawszy hymn, wyszli ku Górze Oliwek. I mówi im Jezus:
Wszyscy doznacie urazy, bo jest napisane:
Porażę pasterza,
a owce zostaną rozproszone.
Ale po podniesieniu mnie poprzedzę was do Galilei. Zaś Skała rzekł
mu: Jeśli nawet (i) wszyscy potkną się, ale nie ja. I mówi mu Jezus:
Amen mówię ci, że ty dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwukrotnie
zapieje (zawoła), wyprzesz się mnie trzykrotnie. On zaś tym bardziej
mówił: Jeżeli byłoby trzeba mi umrzeć razem z tobą, nigdy nie wyprę
się ciebie. Tak samo zaś wszyscy mówili.





Teksty Pisma św. które objawiają naturę Boga, ale także naturę człowieka,
pomagają Jezusowi rozumieć bieżące wydarzenia, a nawet przewidzieć
przyszłość (w tym przypadku rozproszenie uczniów.).
W drodze do ogrodu Oliwnego, gdzie ostatecznie wyrazi zgodę na przyjęcie
cierpienia i śmierci z rąk grzeszników, Jezus po raz ostatni zapowiada swoją
śmierć i zmartwychwstanie. Tym razem dodatkowo przepowiada
rozproszenie się apostołów. Jednak równocześnie wyraża przekonanie, że
podobnie jak Jego własna śmierć nie będzie końcem Jego życia, tak samo
ucieczka uczniów, nie będzie końcem ich kroczenia za Jezusem. Jezus spotka
się z uczniami w Galilei, gdzie wszystko się rozpoczęło. Upadek uczniów,
ale także ich powstanie są elementem drogi kroczenia za Jezusem.
Podobnie jak wcześniej uczniowie nie zwracali uwagi na nadzieję
zmartwychwstania w zapowiedziach cierpienia i śmierci, tak samo teraz nie
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słyszą zapowiedzi ich własnego powstania i ponownego spotkania z
Jezusem. Ich własne, mylne wyobrażenia o sobie samych, uniemożliwiają im
przyjęcie prawdy, którą objawia im Jezus.
Tym razem Piotr nie sprzeciwia się zapowiedzi śmierci Jezusa. Jednak
sprzeciwia się zapowiedzi własnego upadku. Zapowiedź trzykrotnego
zaparcia się jest dla Piotra okazją do wyrażenia swojego pragnienia
wytrwania przy Jezusie do końca, nawet, jeśli to oznaczałoby utratę
własnego życia. Słowa te ujawniają ogromną zmianę, jaka zaszła w myśleniu
i pragnieniach Piotra. Jednak najbliższa przyszłość ukaże, że Piotr jeszcze nie
był w stanie żyć zgodnie z tym nowym przekonaniem.
Zarówno Piotr jak i inni uczniowie, którzy zapewniają Jezusa o swojej
wierności pomimo tego, że zgodnie z przewidywaniami Jezusa opuszczą Go
w tym najtrudniejszym dla Niego momencie, rzeczywiście mówią prawdę. W
najbliższej przyszłości sprzeniewierzą się tym słowom, ale w dalszej
przyszłości dochowają je. Będą wierni Jezusowi, nie dzięki własnej sile, ale
dzięki mocy, którą otrzymają od Zmartwychwstałego Pana.

81. Jezus modli się w Getsemani (Mk14,32-42)

I przychodzą na teren (posiadłość), którego imię Getsemani, i mówi
swoim uczniom: Usiądźcie tutaj, aż się pomodlę. I zabiera z sobą
Skałę, i Jakuba, i Jana i zaczął być przerażony i odczuwać (być)
niepokój, i mówi im: Zasmucona jest dusza moja aż do śmierci.
Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy trochę, padał na ziemię i
modlił się, żeby — jeśli [to] jest możliwe — ta godzina przeszła z
dala od niego. I mówił: Abba, ojcze! Dla Ciebie wszystko jest
możliwe. Odwróć ode mnie ten kielich. Ale nie, co ja chcę, ale co ty. I
przychodzi i znajduje ich śpiących, i mówi Skale: Szymonie, śpisz?
Nie miałeś siły czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie weszli w pokusę. Duch wprawdzie ochoczy, jednak ciało
słabe. I znów odszedłszy zaczął się modlić, mówiąc to samo słowo. I
znowu przyszedłszy znalazł ich śpiących, bowiem ich oczy były
obciążone, i nie wiedzieli, co by mu odpowiedzieć. I przychodzi trzeci
raz, i mówi im: Śpicie w końcu i odpoczywacie? Wystarczy! Przyszła
godzina! Oto syn człowieka wydawany jest w ręce grzeszników!
Podnieście się, chodźmy! Oto wydający mnie zbliżył się.


Jezus stopniowo oddala się od uczniów. Najpierw wraz z trzema uczniami
oddala się od pozostałych ośmiu. Następnie oddala się od wybranych trzech i
zostaje sam.
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Kiedy został sam, prosi Ojca, aby nadchodząca godzina przeszła z dala od
Niego, czyli aby pochodzące z rąk grzeszników cierpienia ominęły Go.
„Kielich” jest symbolem określającym konsekwencje działań człowieka lub
Boga. Wypicie kielicha oznacza przyjęcie konsekwencji własnych działań
lub działań innych osób. W przypadku Jezusa, wypicie kielicha oznacza
przyjęcie na siebie konsekwencji popełnionych przez ludzi grzechów. Prośba
o odsunięcie tego kielicha, podobnie jak prośba o przejście z dala
nachodzącej godziny cierpienia, wyraża ogrom lęku Jezusa przed
nadchodzącym cierpieniem.
Brak odpowiedzi od Ojca, jak również śpiący uczniowie, których prosił o
wsparcie poprzez modlitwę i czuwanie, pogłębia samotność i smutek Jezusa.
Pomimo braku wszelkiego wsparcia, Jezus postanawia dopełnić swego
dzieła. Przełamuje swój lęk i otwiera się na nadejście tej godziny nie dzięki
swojej osobistej odwadze, czy też sile woli, ale dzięki zaufaniu do Ojca. Jest
przekonany, że Ojciec wie, co jest najlepsze dla Niego samego oraz dla całej
ludzkości. Jezus wierzy, że poprzez „wypicie” kielich cierpienia, przemieni
go na kielich zbawienia, z którego będzie mógł pić każdy człowiek.
Już od momentu przyjęcia chrztu z rąk Jana Chrzciciela, Jezus został wydany
w ręce ludzi, teraz będzie wydany w ręce grzeszników, którzy pragną Go
zabić. Według przypowieści o pracownikach winnicy i królu (epizod 63)
Jezus jest wydawany w ręce grzeszników po to, aby oni Go uszanowali i
oddali to, co jest należne Bogu Ojcu. Wydanie Jednorodzonego Syna w ręce
człowieka, czyli powierzenie im Tego, który dla Ojca jest Najcenniejszym,
jest wyrazem bezwarunkowej miłości do wszystkich ludzi, a jednocześnie
jest wezwaniem do odpowiedzenia miłością na Jego miłość. Bóg pragnie,
aby Jezus oddał się w ręce grzeszników nie po to, aby cierpiał i został zabity,
ale po to, aby pojednać się z ludźmi. Bóg przebacza człowiekowi nie poprzez
wypowiedzenie słowa „przepraszam”, czy też wymazanie grzesznego czynu
człowieka ze swojej pamięci, ale poprzez zbliżenie się w Jezusie do
grzesznego człowieka, poprzez przekroczenie dystansu, jaki tworzy grzech i
„wyciągnięcie ręki na zgodę”.
Grzech rani lub nawet niszczy relację człowieka z Bogiem. Dlatego może
być „odkupiony”, tylko poprzez naprawienie tej relacji, poprzez wzajemne
pojednanie. Mimo, że Bóg jest całkowicie niewinny zerwaniu tej relacji,
bierze na siebie najtrudniejszą część procesu pojednania. W przeciwieństwie
do wielu niewinnych, Bóg nie unosi się honorem, nie czeka aż winna strona,
przeprosi i poprosi o przebaczenie, ale sam przebacza bezwarunkowo, zbliża
się do człowieka, ukazuje mu swoją niezmienną miłość i w ten sposób
wzywa człowieka do pojednania. (To tak jakby ojciec syna marnotrawnego
poszedł osobiście do upadłego syna, ukazał mu swoje przebaczenie poprzez
ofiarowanie mu tego wszystkiego, co w tym trudnym momencie potrzebował
najbardziej, oraz wezwał go do powrotu do domu, powrotu do zerwanej
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przez syna relacji z ojcem.)
W celu doprowadzenia człowieka do pojednania, Bóg czyni wszystko, co jest
możliwe, a nawet to, co jest niemożliwe dla człowieka (zbliżenie i
nawiązanie kontaktu). Jednakże to pojednanie może być dokonane tylko
wtedy, kiedy człowiek pozytywnie odpowie na wezwanie Boga, kiedy
przyjmie Boże przebaczenia, Bożą miłość, a wraz nią samego Boga i ofiaruje
Bogu siebie samego.
Niestety pomimo takiego poświęcenia Boga, ludzie nie przyjmują Jego
zaproszenia. Wybierają trwanie przy grzechu.
Jezus jest świadomy, że grzesznicy uczynią z Nim to, co uczynili z wieloma
prorokami oraz Janem Chrzcicielem, ale tego nie pragnie. Jezus zostanie
zabity, ponieważ ludzie uczynią z Nim tak, jak im się będzie podobało, a nie
tak, jak podoba się Bogu. Postąpią zgodnie z własną wolą, a nie zgodnie z
Wolą Boga. (To tak, jakby syn marnotrawny, zamiast z wdzięcznością
przyjąć dary ojca i odpowiedzieć na wezwanie ojca, zabił go.)
W prawdzie wielu ludzi przyjęło pomoc Jezusa, to jednak znaczna ich
większość nie chciała związać się z Nim, ponieważ to wymagałoby zmiany
sposobu życia i utratę tego wszystkiego, co do tej pory cenili. Ludzi ci wolą
zachować swoje stare „skarby” i trwać przy swoim starym sposobie życia.
Arcykapłani i inni przywódcy Izraela pragną śmierci Jezusa, aby ocalić
swoje przywileje i swoją władzę. Ludzie, którzy do tej pory przyjmowali
pomoc Jezusa i oczekiwali od Niego spełnienia swoich innych oczekiwań,
pragną śmierci Jezusa, aby się zemścić za zawód, o który posądzają Jezusa, a
także po to, aby przypodobać się przywódcom, którzy według ich oceny,
okazali się silniejsi od Jezusa.

82. Jezus zostaje aresztowany (Mk14,43-52)

I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, przybywa Judasz, jeden z
dwunastu, a z nim tłum z mieczami i kijami, od arcykapłanów,
uczonych w Piśmie (pisarzy) i starszych. Zaś wydający go, dał im
sygnał mówiąc: [Ten], którego pocałuję, jest nim. Chwyćcie go i
niezawodnie odprowadźcie. I przyszedłszy, natychmiast podszedł do
niego mówiąc: Rabbi! I ucałował Go. Oni zaś narzucili na niego ręce
i chwycili go. Jeden zaś, z tych stojących obok, dobywszy miecza
uderzył sługę arcykapłana i pozbawił go ucha. I odpowiadając Jezus
powiedział im: Wyszliście mnie ująć z mieczami i kijami, jak na
rozbójnika? Codziennie byłem przy was w świątyni nauczając i nie
schwytaliście mnie. Ale, aby zostały wypełnione pisma. I opuściwszy
go wszyscy uciekli. I jakiś młodzieniec odziany w prześcieradło na
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nagim [ciele] współtowarzyszył mu, i chwytają go. On zaś
zostawiwszy prześcieradło, uciekł nagi.









Wraz z Judaszem przybywa utworzony przez władze mały tłum, który
wyraża wrogość i zawiść przywódców Izraela wobec Jezusa. Wkrótce ta
wrogość udzieli się także większemu tłumowi, który do tej pory nie tylko był
nastawiony do Jezusa przychylnie, ale także ochraniał Go przed wrogami.
Gdy tłum rzucił się, aby pojmać Jezusa, jeden z uczniów próbował Go bronić
przy pomocy miecza. Jednak próba ta okazała się bezskuteczna. Przewaga
tłumu była miażdżąca. Jezus nie krytykuje ucznia, który zaatakował sługę
arcykapłana. Krytykuje tłum, który traktuje Jezusa jak groźnego przestępcę,
mimo tego, że wie, że On nigdy nie używał przemocy. Władze Izraela
używają tak wielką siłę wobec tego, który jest bezbronny.
Gdy Jezus poddał się bez stawiania żadnego oporu, ci wszyscy, którzy byli
powołani, aby Mu towarzyszyć, którzy przysięgali wytrwać przy Nim, bez
względu na okoliczności i cenę, uciekli w popłochu.
Znaczenie nagości jednego z uciekających nie jest jasne, ale może ukazywać
chaos towarzyszący aresztowaniu Jezusa oraz wstyd uczniów, którzy zostali
poniżeni aresztowaniem swojego Mistrza i własną bezsilnością. Nagość ta
może też być symbolem klęski i upadku uczniów, czyli tych, którzy opuścili
wszystko, aby pójść za Jezusem, a teraz pozostawiają wszystko, aby uciec od
Jezusa i ratować swoje życie.
Biały strój przyjmuje człowiek po przyjęciu chrztu, jako znak nowego
narodzenia, znak wewnętrznej przemiany. Zerwanie białego stroju i nagość
ucznia, może oznaczać, że uczniowie jeszcze nie narodzili się na nowo, ich
przemiana była tylko powierzchowna i takie wydarzenie jak aresztowanie
Jezusa, ukazało ich nagość, ich prawdziwe oblicze (wybrali swoje życie,
zamiast wierność Jezusowi).

83. Arcykapłani sądzą Jezusa (Mk14,53-65)

I odprowadzili Jezusa do arcykapłana; i schodzą się wszyscy
arcykapłani, i starsi, i uczeni w Piśmie. I Skała z daleka szedł [za]
nim aż do wewnątrz, na dziedziniec arcykapłana. I siedział razem z
posługaczami, i grzał się przy świetle. Zaś arcykapłani i cały
sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go uśmiercić, i
nie znajdowali. Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciw niemu, i
świadectwa nie były zgodne (równe). I pewni [ludzie] powstawszy
świadczyli fałszywie przeciw niemu mówiąc: My usłyszeliśmy go
mówiącego, że: Ja obalę ten przybytek uczyniony ręką i w trzy dni
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zbuduję inny, nieuczyniony ręką. I nawet ich świadectwo nie było
tak zgodne (równe). I powstawszy na środku arcykapłan zapytał
Jezusa: Nic nie odpowiadasz? Co tamci przeciw tobie świadczą? On
zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu arcykapłan pytał go i
mówił: [Czy] ty jesteś Pomazaniec, syn wysławionego? Zaś Jezus
powiedział:
Ja jestem,
i zobaczycie syna człowieka,
siedzącego na prawicy mocy
i przychodzącego z chmurami nieba.
Zaś arcykapłan rozdarłszy swoją tunikę mówi: Dlaczego jeszcze
potrzebujemy świadków? Usłyszeliście bluźnierstwo! Co wam się
wydaje? Oni zaś wszyscy osądzili: On winien [jest] śmierci. I jacyś
[ludzie] zaczęli spluwać na niego, i zasłaniać jego twarz, i
policzkować go, i mówić mu: Prorokuj! I posługacze wymierzali mu
policzki.










Epizod 83 przedstawia żydowski sąd. Wyrok śmierci zapadł już na początku.
Potrzebne było jeszcze tylko prawne uzasadnienie tego wyroku. Ponieważ
świadectwa fałszywych świadków nie były zgodne sędziowie nie mogli ich
uznać.
Fałszywe świadectwo przeciwko Jezusowi, jest oparte na Jego proroctwie
zburzenia Świątyni. Jednak w tym proroctwie Jezus nie mówił, że sam ją
zburzy, ale że zostanie zburzona.
Fałszywe zeznania ogłaszają największą prawdę o Jezusie. Jezus jest
prawdziwą Świątynią, miejscem obecności Boga, miejscem spotkania
człowieka z Bogiem. Jest Świątynią, która zostanie zniszczona, ale po trzech
dniach będzie „odbudowana” i już nigdy więcej nie doświadczy zniszczenia.
Władze nie wierzą w to proroctwo, jednak chrześcijanie, którzy słuchali lub
czytali Ewangelię Marka już po zburzeniu Świątyni, wiedzieli, że proroctwo
to zostało spełnione, podobnie jak spełniło się proroctwo zdrady Judasza i
ucieczki uczniów, podobnie jak zostanie spełnione proroctwo zaparcia się
Piotra oraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Spełnienie proroctw Jezusa wzmacnia przekonanie uczniów o Jego
prawdomówności. Potwierdza także prawdę publicznego wyznania Jezusa,
że jest Mesjaszem oraz Synem Boga.
Jezus wyznał publicznie swoją tożsamość kosztem własnego życia. Gdyby
utaił swoją tożsamość, albo wyparł się jej, Żydzi nie mieliby podstaw do
Jego skazania. Jezus nie chce umierać, lęka się śmierci. Jednak ten lęk nie
powstrzymuje Go przed złożeniem publicznego świadectwa o swojej
prawdziwej tożsamości, oraz o tym, że Bóg w Osobie Syna jest pośród nich,
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że zbliża się do nich.
Prawda o tożsamości Jezusa, która jest źródłem nowego życia (pojednanie z
Bogiem) dla tych, którzy w nią wierzą, dla mających zamknięte serca
sędziów jest bluźnierstwem i wystarczającym powodem do skazania Jezusa
na śmierć. Opartymi na proroctwie z Księgi Daniela (Dn7,13) oraz z Księgi
Psalmów (Ps110,1) słowami Jezus nie tylko wyznaje, że jest Mesjaszem, ale
także, że ma udział w potędze i naturze Boga, że jest równy Bogu, że jest
Obecnością Boga (miejscem najświętszym, Nową Świątynią). To jest
najgłębsza tożsamość Jezusa.
Przypieczętowane własną krwią potwierdzenie prawdy o tym, że Jezus jest
Mesjaszem oraz Synem Boga, było szczególnie ważne dla pierwszych
słuchaczy Ewangelii Marka, ponieważ z powodu tej wiary byli wyrzucani z
Synagogi, czyli ekskomunikowani z judaizmu, cierpieli prześladowania, a
nawet byli zabijani. Jezus ukazuje, że za tę prawdę jest sens oddać życie,
ponieważ ta śmierć, a właściwie wierność tej prawdzie aż do śmierci, jest
zbawcza dla innych oraz prowadzi do pełni życia.
Słudzy, którzy poniżają Jezusa, nieświadomie wyznają prawdę, że On jest
posłanym przez Boga Prorokiem.

84. Piotr wypiera się Jezusa (Mk14,66-72)

A gdy Skała był na dole, na dziedzińcu, przychodzi jedna ze
służących arcykapłana i zobaczywszy grzejącego się Skałę,
przyjrzała mu się i mówi: I ty byłeś z Nazarejczykiem Jezusem.
On zaś wyparł się mówiąc: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co
mówisz. I wyszedł na zewnątrz, na dziedziniec wejściowy. I kogut
zapiał (zawołał). A służąca, zobaczywszy go, znów zaczęła mówić
stojącym obok [ludziom]: Ten jest [jednym] z nich. On zaś znowu
wypierał się. I po małej chwili znowu stojący obok mówili Skale:
Prawdziwie jesteś [jednym] z nich, bo i [ty] jesteś Galilejczykiem.
On zaś zaczął zaklinać i przysięgać, że: Nie znam tego człowieka,
o którym mówicie. I natychmiast, kogut zapiał (zawołał) po raz
drugi. I przypomniał sobie Skała to, co powiedział mu Jezus, że:
Zanim kogut dwukrotnie zapieje (zawoła), trzykrotnie się mnie
wyprzesz. I rzuciwszy się płakał.


Skała (Piotr) idzie na dziedziniec arcykapłana, gdyż pragnie zachować się
zgodnie z nadanym mu przez Jezusa imieniem, czyli tak, jak przystało na
twardego i niewzruszonego jak skała człowieka. Jednak zachowuje się
całkowicie odwrotnie. Lęka się nawet służących. W tym momencie jego
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nowe imię brzmi bardzo ironicznie.
W czasie, kiedy Jezus jest sądzony przez władze Izraela, znajdujący się na
dziedzińcu Piotr jest „sądzony” przez otaczających go ludzi. Postawa, jaką
podczas tego „sądu” przyjął Piotr, jest całkowicie przeciwna do postawy,
jaką przyjął Jezus.
Zaparcie się znajomości Jezusa przez Piotra, było w jakimś sensie
zaparciem się swojej własnej tożsamości, gdyż to właśnie relacja z Jezusem
była tym, za co chciał oddać życie, była sensem Jego życia i definiowała go.
W przeciwieństwie do Jezusa Piotr uległ swojemu lękowi i zataił swoją
tożsamość, aby uniknąć cierpienia i obronić swoje życie, ponieważ jeszcze
nie kochał Jezusa tak, jak Jezus kochał Boga Ojca, jeszcze nie ufał Jezusowi
tak, jak Jezus ufał Bogu Ojcu. Piotr był ciągle centrum swojego życia.
Pomimo odczuwania pragnienia bycia wiernym Jezusowi aż do końca, nawet
za cenę oddania za Niego własnego życia, w rzeczywistości jego związek z
Jezusem nie był jeszcze najważniejszą treścią i celem jego życia, ale był
ciągle środkiem do spełnienia osobistych pragnień i ambicji.
Zaprzeczenie znajomości Jezusa w głębszym sensie nie jest kłamstwem,
ponieważ rzeczywiście Piotr w tym momencie jeszcze Go nie znał. W pełni
pozna Go dopiero po zmartwychwstaniu. Od tego momentu Piotr już nigdy
nie zaprze się Jezusa, a nawet odda za Niego swoje życie.
Moment zaparcia się Jezusa, jest dla Piotra bardzo bolesnym momentem
poznania prawdy o sobie samym. Jest jakby momentem zerwania maski
(płótna), którą do tej pory nosił. Jest uświadomieniem sobie idealistycznego
przekonania o sobie samym, które oddzielało go od rzeczywistości. To
poznanie było przyczyną wielkiego wstydu, ale jednocześnie dzięki niemu
Piotr stał się pokorny, otworzył swoje serce i oczy. W ten sposób stał się
zdolny do poznania Jezusa. Grzech zaparcia się Jezusa zostaje przemienione
w dobro. Jego słabość staje się jego mocą.
W postawie Jezusa oraz w postawie Piotra pierwsi słuchacze Ewangelii
mogli dostrzec swoje własne postawy, gdyż także oni często znajdowali się w
sytuacji, kiedy ujawnienie własnej tożsamości oznaczało areszt, cierpienie, a
nawet śmierć. W takich momentach musieli wybierać między ujawnieniem
tego, kim byli kosztem własnego życia, a zatajeniem tego, kim byli, aby
podobnie jak Piotr uniknąć cierpienia lub uratować swoje życie. Ciąg dalszy
historii Piotra ukazuje, że Marek wcale nie potępia tych, którzy podobnie jak
Piotr, wybrali obronę własnego życia. Ukazuje, że nawet ten grzech, może
być przemieniony w łaskę. Ważne jest „pójście do Galilei” na spotkanie
zmartwychwstałego Jezusa, aby doświadczyć Jego miłosiernej miłości i
jeszcze głębiej Go poznać.

ROZDZIAŁ XV
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85. Jezus jest sądzony przez Piłata (Mk15,1-20a)

I natychmiast rankiem arcykapłani ze starszymi, i uczonymi w
Piśmie (pisarzami), i całym sanhedrynem odbywszy naradę, związali
Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat: Ty jesteś
królem Judejczyków? On zaś odpowiadając mu mówi: Ty mówisz. A
arcykapłani oskarżali go [o] wiele [rzeczy]. Zaś Piłat znowu pytał go
mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Spójrz, [o] ile [rzeczy] cię oskarżają.
Zaś Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat dziwił się. Zaś na
święto zwalniał im jednego więźnia, [tego], o którego prosili. Był zaś
[jeden], imieniem Barabasz, [razem] z rebeliantami (powstańcami,
buntownikami), którzy podczas rebelii (powstania, buntu) dokonali
zabójstwa. I zbliżywszy się (podszedłszy) tłum zaczął prosić [o to], co
[zwykle] czynił im. Zaś Piłat odpowiedział im mówiąc: Chcecie,
uwolnię wam króla Judejczyków? Poznał bowiem, że arcykapłani
wydali go z zawiści. Zaś arcykapłani podburzyli tłum, żeby raczej
uwolnił im Barabasza. Zaś Piłat znowu odpowiadając im mówił: Co
więc chcecie, abym uczynił [z tym], o którym mówicie: król
Judejczyków? Oni zaś znowu zawołali: Ukrzyżuj Go! Zaś Piłat mówił
im: Co więc złego uczynił? Oni zaś bardziej zawołali: Ukrzyżuj Go!
Zaś Piłat, postanawiając uczynić satysfakcję tłumowi, uwolnił im
Barabasza, a wychłostawszy, wydał Jezusa, aby został ukrzyżowany.
Zaś żołnierze odprowadzili go do wewnątrz dziedzińca, to jest [do]
pretorium, i zwołują całą kohortę. I ubierają go w purpurę, wkładają
mu wieniec spleciony z cierni. I zaczęli pozdrawiać go: Witaj, królu
Judejczyków! I uderzali jego głowę trzciną i opluwali go, a zginając
kolana, kłaniali się mu. A gdy wykpili go, zdjęli (zdziali) z niego
purpurę i wdziali na niego w jego szaty.





Pod panowaniem Rzymian, Żydzi nie mieli prawa do wykonania wydanego
przez siebie wyroku śmierci. Aby uzyskać takie pozwolenie musieli postawić
Jezusa przed sąd rzymski i z tego powodu wydali Go Piłatowi.
Aby wydanie Jezusa na krzyż stało się możliwe Żydzi upolityczniają sprawę.
Nie oskarżają Jezusa o to, że podawał się za Mesjasza oraz Syna Bożego, ale
o to, że ogłosił się Królem Judejczyków. Właściwie Mesjasz był Królem
Izraela, ale ponieważ Judejczycy byli jednym z plemion Izraela można także
powiedzieć, że był Królem Judejczyków.
Podobnie jak podczas sądu żydowskiego, Jezus w ogóle nie reaguje na
fałszywe oskarżenia. Natomiast na bezpośrednie pytanie o swoją tożsamość
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odpowiada pozytywnie. Podczas sądu żydowskiego powiedział
bezpośrednio: „Ja jestem.” Obecnie powiedział: „Ty mówisz” (w sensie, „jest
tak, jak mówisz”)
Tłum jest przedstawiony, jako całkowicie uległy manipulacjom kapłanów.
Przesiąknięty zawiścią przywódców tłum z obrońcy Jezusa zmienił się w
Jego wroga, który stanowczo domaga się Jego śmierci. W swoim zaślepieniu
ludzie wolą uratować Barabasza, który był zabójcą, niż Jezusa, który uczynił
dla nich tak wiele dobra.
Kiedy tłum domaga się tradycyjnego uwolnienia więźnia, Piłat daje im do
wyboru Jezusa oraz Barabasza. Marek chce, abyśmy zrozumieli znaczenie
imienia Barabasz i dlatego już w epizodzie 57 wytłumaczył, że słowo „bar”
oznacza „syn”, a w epizodzie 81, że słowo „abba” znaczy „ojciec.” Imieniem
Barabasz (bar + abbas), które oznaczało „syn ojca” nazywani byli synowie
przywódców band, a także przywódcy ruchów wyzwoleńczych, którzy siłą
chcieli pokonać okupanta. W obu przypadkach imię to nosił człowiek, który
przemocą, a co więcej kosztem życia innych ludzi usiłował osiągnąć swoje
cele. Jezus był Synem Ojca, który jest Dawcą życia. Spełniając pragnienie
Ojca Jezus czynił dobro dla każdego człowieka. Dla pełnego zrealizowania
otrzymanej od Ojca misji, jest gotowy poświęcić nawet własne życie. Wybór
Barabasza, nie jest tylko wyborem osoby, ale także jest wyborem sposobu
życia, sposobu osiągania życiowych celów, jest także wyborem śmierci i
odrzuceniem życia.
Piłat wie, że Jezus jest niewinny, że został wydany jedynie z zawiści.
Podobnie jak poprzedni sąd, także i ten jest parodią sprawiedliwości.
Żołnierze ironicznie nazywają Jezusa Królem Judejczyków, gdyż są
przekonani, że Jezus najmniej się do tej roli nadaje. Jednakże wbrew swoim
intencjom mówią prawdę i klękają przed prawdziwym Królem. Słowa, które
miały być ironią, oraz obrazą Jezusa, są prawdziwe, ukazują Jego godność.
Podobne poniewieranie ludźmi, ośmieszanie, maltretowanie ma miejsce
także dzisiaj. Męka Jezusa nie jest czymś wyjątkowym. Ludzie sprawiedliwi,
ludzie dobrzy cierpią, są wykorzystywani, mordowani. To jest nasza
rzeczywistość. Jezus nie ucieka od tej rzeczywistości, a co więcej staje w jej
centrum. Czyni to w tym celu, aby ukazać nam, jaką powinniśmy
przyjmować postawę, oraz jej konsekwencje (cierpienie, ale także
zmartwychwstanie), czyli to, dokąd doprowadzi nas wzorowane na Nim
życie.

86. Jezus zostaje ukrzyżowany (Mk15,20b-27)

I wyprowadzają go, aby go ukrzyżować. I przymuszają
przechodzącego [tam] pewnego Szymona Cyrenejczyka, ojca
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Aleksandra i Rufusa, przychodzącego z pola, żeby podniósł jego krzyż.
I prowadzą go na miejsce Golgoty, co jest tłumaczone na: Miejsce
Czaszki. I dawali mu wino zaprawione mirrą, on zaś nie wziął. I
krzyżują go
i rozdzielają sobie jego szaty,
rzucając o nie losy, co kto miałby zabrać.
Była zaś godzina trzecia i ukrzyżowali go. I był napis z wypisaną jego
winą: Król Judejczyków. I z nim krzyżują dwóch rozbójników,
jednego po prawej, a drugiego po jego lewej (dobrze-nazwanej,
pomyślnej).









Biczowanie oraz inne tortury tak osłabiły Jezusa, że nie jest On w stanie
nieść własnego krzyża i potrzebuje pomocy. Pomaga mu człowiek, który
(przynajmniej w świecie Ewangelii Marka) nie miał nic wspólnego z
Jezusem. Ponieważ jego synowie są wymienieni po imieniu, możemy
przypuszczać, że najprawdopodobniej byli znani chrześcijanom, do których
kierowana była Ewangelia. Może to świadczyć o tym, że przyjęli oni wiarę i
należeli do wspólnoty uczniów Jezusa. Możliwe, że nawet sam Szymon
Cyrenejczyk także uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga.
W ten sposób Marek ukazuje, że niesienie krzyża Jezusa prowadzi do wiary,
czyli do związania się z Jezusem i poucza, że jeśli rzymscy chrześcijanie
przyjmą swoje cierpienie, jako pomoc Jezusowi w niesieniu krzyża, także ich
cierpienie pogłębi ich związek z Jezusem.
Wino z mirrą a następnie ocet w epizodzie 88 (Prz31,6-7 i Ps69,22), jak
również rozdzielenie szat (Ps22,19), łączą mękę Jezusa z opisem męki
człowieka sprawiedliwego ze Starego Testamentu. W ten sposób Marek
poucza nas o tym, że na mękę i śmierć Jezusa powinniśmy patrzeć poprzez
pryzmat tych mesjańskich proroctw.
Marek opisuje ukrzyżowanie Jezusa bardzo lakonicznie. Może ta
oszczędność słów wynika z tego, że jego słuchacze dobrze znali szczegóły
męki Jezusa, a Markowi chodziło przede wszystkim o wytłumaczenie sensu
tej męki i śmierci, jak również tego, jak do tego doszło i jakie wynikły z tego
konsekwencje. Poza tym, szczegóły cierpienia ludzie znają z własnego życia.
Każde cierpienie jakoś ilustruje mękę Jezusa. Nie ma potrzeby mówić jak
straszne jest cierpienie. Szczególnie ludzie, którzy byli adresatami Ewangelii
znali okropność rzymskich tortur z własnego, codziennego doświadczenia.
Napis, który oznajmia „winę” Jezusa, w rzeczywistości ogłasza Jego
prawdziwą godność. Jezus Król oddaje swoje życie dla urzeczywistnienia
Królestwa, którego nadejście ogłaszał oraz dla zbawienia swoich poddanych.
Jezus, który przez cały czas swojej działalności przebywał wśród ludzi
grzesznych, czyli tych, którzy najbardziej potrzebowali Zbawiciela, umiera
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jak grzesznik, otoczony grzesznikami. Koniec jest taki sam, jak początek,
kiedy nad Jordanem Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela i został
wydany ludziom.
Podane są trzy godziny męki. Z każdą godziną opis staje się coraz bardziej
dramatyczny. Godziny trzecia, szósta i dziewiąta, to według naszej rachuby
czasu godziny dziewiąta, dwunasta oraz piętnasta. Wynika stąd, że od chwili
ukrzyżowania do śmierci Jezusa, upłynęło 6 godzin.

87. Ludzie szydzą z przybitego do krzyża Jezusa (Mk15,29-32)

A przechodzący bluźnili mu poruszając swoimi głowami i mówiąc:
Oho, [Ty], burzący przybytek i budujący w trzy dni, zszedłszy z
krzyża uratuj siebie! Podobnie arcykapłani kpili między sobą [wraz]
z uczonymi w Piśmie mówili: Innych uratował, siebie nie może
uratować. Pomazaniec, król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża,
abyśmy zobaczyli i uwierzyli. I razem z nim ukrzyżowani lżyli go.







Miejsce ukrzyżowania było położone blisko drogi tak, aby przechodzący
mogli widzieć, co grozi za nieposłuszeństwo lub łamanie prawa, a
szczególnie za wszelki bunt wobec Rzymian. Miało być ostrzeżeniem i
zmuszać do posłuszeństwa.
Szyderstwa, których doświadcza Jezus współbrzmią z szyderstwami
skierowanymi ku człowiekowi sprawiedliwemu z Psalmów (Ps22 i Ps109)
oraz z Księgi Izajasza (Iz53,3).
Powtarza się fałszywe oskarżenie, które jest zniekształconym proroctwem
Jezusa dotyczącym zburzenia świątyni Jerozolimskiej. Poprzednio ustami
złego ducha, a teraz ustami wrogów, Marek przypomina swoim słuchaczom
o tym, kim jest Jezus. Ta Żywa Świątynia, którą jest Jezus i która w tym
momencie jest niszczona, już za trzy dni zostanie odbudowana.
Równocześnie wzywa do tego, aby spoglądać na ukrzyżowanego Jezusa z
perspektywy Jego zmartwychwstania.
Dla Żydów okrutna męka oraz krzyżowa śmierć Jezusa była
niezaprzeczalnym dowodem na to, że nie był On ani Mesjaszem, ani królem
Izraela. Mimo ciągłych porażek w konfrontacji z Jezusem, w tym momencie,
kiedy Jezusa jest całkowicie bezsilny oraz poniżony tak bardzo jak to tylko
było możliwe, przywódcy Izraela tryumfują i wyrażają swoją satysfakcję. Są
przekonani, że w ten sposób Bóg potwierdza ich rację. Zmartwychwstanie
Jezusa ukaże fałsz takiej interpretacji Jego męki i śmierci. Męka i śmierć
Jezusa nie jest ich zwycięstwem, a jedynie momentem poczucia tryumfu,
kiedy mogą rozładować swoją frustrację.
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Słabość i poniżenie przybitego do krzyża Jezusa jeszcze dobitniej wyraża
fakt, że nawet skazani na śmierć, pogardzani przez wszystkich i całkowicie
bezsilni przestępcy, bezkarnie ubliżają Mu.
W prawdzie arcykapłani i uczeni w Piśmie deklarują uwierzenie w Jezusa,
jeśli tylko zejdzie On z krzyża, to jednak nie jest to autentyczny warunek
wiary w Jezusa, ale ironiczne wyrażenie przekonania, że Jezus nie jest w
stanie zejść z krzyża. Nawet zmartwychwstanie, które było znacznie
większym znakiem niż zejście z krzyża, nie przekona tych zatwardziałych
ludzi do wiary w Jezusa!
Użycie mocy, jaką Jezus otrzymał od Boga, dla własnej korzyści, było wielką
pokusą, szczególnie w tym najtrudniejszym dla Jezusa momencie. Jednak
nawet teraz Jezus jest wierny własnej decyzji, aby tą moc używać jedynie dla
dobra innych ludzi, czyli, aby ją używać jedynie w celu realizacji otrzymanej
od Boga Ojca misji.
Poza tym Jezus nie mógł powstrzymać człowieka przed czynieniem zła.
Marek ciągle ukazywał, że Jezus miał władzę nad nieczystymi duchami, nad
siłami natury oraz chorobami, ale nie miał władzy nad wolnością człowieka!
Nigdy nawet nie szukał władzy nad innymi ludźmi. Nie domaga się jej także
teraz. Sam dobrowolnie wydał się w ręce pragnących zabić Go ludzi i teraz
ponosi konsekwencje tej decyzji. Jest wierny swojej miłości, nawet w tak
wielkich cierpieniach, nawet w tak wielkim poniżeniu. W ten sposób Jezus
najpełniej ukazuje królestwo Boże (sposób, w jaki Bóg sprawuje swą
władzę) i spełnia swoją misję.

88. Jezus umiera na krzyżu (Mk15,33-39)

A gdy nadeszła (stała się) godzina szósta, stała się ciemność w całej
tej okolicy (ziemi), aż do godziny dziewiątej. I o godzinie dziewiątej
Jezus zawołał wielkim głosem: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Co jest
tłumaczone: Boże mój, Boże mój, dlaczego pozostawiłeś mnie? A
niektórzy ze stojących obok, usłyszawszy mówili: Oto Eliasza woła.
Zaś ktoś podbiegłszy, napełnił gąbkę octem, włożył na trzcinę, poił
go mówiąc: Dopuście, zobaczmy, czy Eliasz przychodzi zdjąć go. Zaś
Jezus wydawszy głos wielki, wyzionął (tchnął) [ducha]. A zasłona
przybytku rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Zaś stojący
obok, naprzeciw niego setnik, zobaczywszy, że krzycząc tak wyzionął
(tchnął) [ducha], powiedział: Prawdziwie, ten człowiek był synem
Boga.


Jezus umiera w ciemności, tak fizycznej (zewnętrznej), jak i duchowej
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(wewnętrznej). Jedyne słowa, jakie w Ewangelii Marka wypowiada przybity
do krzyża Jezus są cytatem z Ps22,1.
Jezus, który był niezrozumiany i ostatecznie odrzucony przez ludzi, wydaje
się być teraz opuszczony także przez samego Boga. Ta całkowita samotność i
poczucie bycia odrzuconym przez wszystkich, szczególnie poczucie
opuszczenia przez Boga, mogło być dla Jezusa większym cierpieniem, niż
fizyczne cierpienie, którego doświadczył podczas tortur.
Męka Jezusa rozpoczęła się w Ogrójcu prośbą o odsunięcie kielicha
cierpienia, czyli o zaoszczędzenie Mu uczestniczenia w konsekwencjach
grzechów ludzkich. Jednak aż do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Czuje się
całkowicie opuszczony przez Boga. To poczucie opuszczenia przez Boga,
podobnie jak wszystkie cierpienia, które doświadczał z ręki ludzi, są
uczestniczeniem w konsekwencjach grzechów, popełnionych przez ludzi.
Kiedy Jezus modlił się w Ogrojcu, zwracał się do Boga czułym słowem
„Abba.” Wyrażając swój obecny stan ducha zwraca się do Boga, tak jak inni
ludzie „Boże.” Jednak fakt, że Jezus nie przeklina Boga, ale ciągle modli się
do Niego i wzywa Go, ukazuje, że ciągle wierzy w Jego obecność (inaczej
nie zwracałby się bezpośrednio do Boga), jak również, że ciągle pokłada w
Nim nadzieję i uważa Go za jedyne źródło zbawienia.
Przy chrzcie Bóg tchnął w Jezusa swojego Ducha (Mk1,10), teraz, poprzez
swoją śmierć, Jezus tchnie tego Ducha na cały świat.
Nawet te ostatnie słowa Jezusa nie są zrozumiane przez tych, którzy je
usłyszeli i przez to wzbudzają fałszywe oczekiwania nadejścia Eliasza oraz
doświadczenia cudu uwolnienia Jezusa.
Wbrew pozorom Bóg nie jest głuchy na wezwania Jezusa. Odpowiedź Boga
nadchodzi natychmiast po śmierci Jezusa. Choć nikt, nawet sam Jezus nie
mógł tego zauważyć, Bóg był przez cały czas obecny. Jezus zmarł, ale Bóg
kontynuuje działanie.
Jeżeli powieszoną wysoko zasłonę rozrywałby człowiek, zrobiłby to od dołu
do góry. Podkreślając fakt, że zasłona został rozerwana od góry do dołu,
Marek stwierdza, że uczynił to sam Bóg.
Rozerwanie zasłony, która w Świątyni Jerozolimskiej zasłaniała Miejsce
Najświętsze, potwierdza proroctwo Jezusa o zburzeniu Świątyni. (Teraz
zniszczone zostało jej „serce.” W niedalekiej przyszłości zostaną zniszczone
także jej mury.)
Rozdarcie zasłony obrazuje prawdę, że dzięki ofierze Jezusa, każdy
człowiek otrzymał możliwość przystępu do Boga. Obecnie ani naród Izraela,
ani świątynia Jerozolimska, czyli kapłani, nie są jedynymi „posiadaczami”
Boga, ani Jego łaski.
Jezus otrzymał Ducha Bożego po tym, jak rozdarło się niebo, teraz ludzie
otrzymują Ducha Boga po tym, jak rozdarta została zasłona, która odgradzała
miejsce obecności Boga od zwykłych ludzi.
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Następujące po rozerwaniu zasłony Miejsca Najświętszego wyznanie wiary
przez poganina, czyli tego, który był uważany za będącego daleko od Boga,
jest pierwszym owocem rozdarcia zasłony, czyli dokonania dzieła zbawienia.
Wyznanie przez poganina prawdy o tym, że Jezus był Synem Boga, ukazuje,
że krzyż Jezusa jest miejscem objawienia, jest miejscem zbawczego działania
Boga, ma moc przyciągania ludzi do Boga. Można powiedzieć, że setnik
reprezentuje tutaj chrześcijan ze wspólnoty Marka, czy też szerzej,
wszystkich członków młodego Kościoła, czyli tych, którzy otworzyli swoje
serce i przyjęli Ducha Bożego.
Poddani cesarza rzymskiego, jako wyraz uznawania jego władzy nad sobą,
nazywali go synem boga. Wyznanie Setnika oznacza, że odnalazł on nowego
Pana, który jest prawdziwym Synem Boga. Takim samym wyznaniem Marek
rozpoczął Ewangelię. Wyznanie setnika można uznać za nowy początek
Ewangelii, natomiast Krzyż Jezusa, za drzwi do królestwa Bożego.
Marek nie napisał jednoznacznie, czy Jezusa wypił, czy też odmówił wypicia
napoju z octu, czyli napoju z winogron, który został Mu podany. Jeśli wypił,
to zgodnie z wypowiedzianymi do uczniów podczas Ostatniej wieczerzy
słowami: „Amen mówię wam, że już nie wypiję z plonu winorośli, aż do
owego dnia, kiedy go będę pił nowy w królestwie Boga” (Mk14,25),
znaczyłoby to, że w tym momencie Królestwo Boże zostało zrealizowane.

89. Kobiety idą za Jezusem aż do samego końca (Mk15,40-41)

Były też kobiety, które patrzyły z daleka, wśród nich i Maria z
Magdali, i Maria, matka Jakuba Małego i Jozesa, i Salome, które
szły [z] nim i służyły mu, kiedy był w Galilei. I wiele innych, które
razem z nim weszły do Jerozolimy.





Wydawało się, że wszyscy opuścili Jezusa, że umierał On w całkowitej
samotności. Teraz okazuje się, że jednak znaczna grupa kobiet, które
towarzyszyły Jezusowi, a więc były Jego uczennicami, choć oddalona, trwała
przy Nim do samego końca.
Najprawdopodobniej w chwili śmierci Jezus nie dostrzegał obecności tych
uczennic, podobnie jak nie dostrzegał obecności swojego Ojca, dlatego też
Jego poczucie opuszczenia i samotności było rzeczywiste.
Trwanie tych uczennic przy Jezusie w tej dramatycznej sytuacji daje nadzieję
na to, że dzieło Jezusa nie zostało zmarnowane, że są uczniowi, którzy nie
zawiedli zaufania Jezusa, i którzy będą kontynuować Jego misję.
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90. Józef z Arymatei składa ciało Jezusa do grobu (Mk15,42-47)
I gdy nastał (stał się) już wieczór, jako że było przygotowanie, to

jest przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, dostojny radca,
który sam też oczekiwał królestwa Boga, odważywszy się wszedł do
Piłata i prosił o ciało Jezusa. Zaś Piłat zdziwił się, że już zmarł, i
przywoławszy setnika spytał go, czy dawno umarł. A dowiedziawszy
się od setnika, darował zwłoki Józefowi. I kupiwszy prześcieradło,
zdjął go, owinął prześcieradłem i położył go w grobowcu, który był
wyciosany ze skały, i zatoczył kamień na otwór wejściowy grobowca.
Zaś Maria z Magdali i Maria, [matka] Jozesa, oglądały, gdzie został
położony.







Ponieważ pochówek był obowiązkiem rodziny, a ciała było wydawane
członkom rodziny, prośba jednego z członków Rady o wydanie ciała Jezusa
oraz zorganizowanie przez Niego pogrzebu, jest bardzo zaskakujące. Ten fakt
zaskakuje tym bardziej, że Józef z Arymatei nie tylko był dla Jezusa obcym
człowiekiem, ale także nie był uważany za Jego ucznia, a nawet mógł być
uważany za Jego wroga.
W ten sposób Marek ukazuje, że po śmierci Jezusa obok wiernej grupy Jego
uczniów, nawet wśród wrogich Jemu władz istnieli ludzie sprawiedliwi,
którzy szukali Królestwa Bożego i odnaleźli Je w Jezusie. Wiara Józefa oraz
jego szacunek dla Jezusa musiał być wielki, skoro odważył się ujawnić w
momencie, kiedy wielu uczniów Jezusa z obawy o swoje życie ukrywało się.
Marek ukazuje także, że wierni Jezusowi uczniowie przejmują obowiązki
rodziny i są zalążkiem nowej wspólnoty, nowego ludu, który Jezus tworzył
podczas swej publicznej działalności.
Ponieważ kobiety obserwowały, gdzie zostało złożone ciało Jezusa, są
łącznikiem, między Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

ROZDZIAŁ XVI
91. Kobiety dowiadują się o zmartwychwstaniu Jezusa (Mk16,1-8)

I gdy przeminął szabat, Maria z Magdali, Maria Jakuba i Salome
kupiły wonności, żeby przyszedłszy namaścić go. I całkiem rano,
pierwszego [dnia] z tygodnia przychodzą do grobowca, gdy wzeszło
słońce. I mówiły do siebie: Kto odtoczy nam kamień z otworu
wejściowego grobowca? I spojrzawszy widzą (oglądają), że kamień
jest odtoczony, był bowiem bardzo wielki. I wszedłszy do grobowca,
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zobaczyły siedzącego z prawej, ubranego w białą szatę młodzieńca, i
przeraziły się. On zaś mówi im: Nie przerażajcie się! Szukacie
ukrzyżowanego Jezusa Nazareńskiego; podniósł się, nie ma go tu.
Oto miejsce, gdzie go złożyli. Ale odejdźcie, powiedzcie jego uczniom i
Piotrowi, że: Poprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie, jak wam
powiedział. I wyszedłszy uciekły od grobowca, ogarnęło je bowiem
drżenie i uniesienie, i nikomu nic nie powiedziały, bowiem bały się.









Kobiety nie były w stanie o własnych siłach rozwiązać problemu
zamykającego grób kamienia. Tym bardziej nie mogły rozwiązać
problemu śmierci Jezusa. Podobnie jak problem kamienia, tak
samo problem śmierci Jezusa zostanie rozwiązany, przez Tego,
który ma wystarczającą do tego moc.
Władze Judejskie były przekonane, że śmierć Jezusa potwierdziła
ich autorytet, że potwierdziła ich rację, której nie umieli wykazać
w sporach z Jezusem. Jednak poprzez zmartwychwstanie Jezusa (a
wcześniej przez wiele innych znaków), Bóg ostatecznie potwierdził
autorytet Jezusa. Sąd nad Jezusem stał się sądem nad tymi,
którzy Go sądzili. Ich chwilowy tryumf okazał się ich ostateczną
porażką.
Zmartwychwstanie Jezusa nie jest zaskoczeniem dla czytelników,
ponieważ w całym opowiadaniu było podkreślane wypełnianie się
zapowiedzi
starotestamentowych
proroków,
jak
również
wypełniane były proroctwa samego Jezusa. Na tej podstawie
można było przypuszczać, że zapowiedź zmartwychwstania także
będzie wypełniona. Jednak było olbrzymim zaskoczeniem dla
uczniów, którzy pomimo bycia uczestnikami opisywanych
wydarzeń nie rozumieli ich i patrzyli się na nie z całkowitej
perspektywy niż słuchacze (czytelnicy) Marka.
Epizod ten jest pierwotnym zakończeniem Ewangelii Marka.
Następny epizod, który opisuje rzeczywiste doświadczenie uczniów
Jezusa, został dopisany później.
Milczenie kobiet, które kończy Ewangelię, jest dużym
zaskoczeniem dla czytelnika. Przez cały czas ludzie, wbrew
zakazom Jezusa, głosili o Jego mocy. Czytelnik mógł się spodziewać,
że także teraz, zgodnie z nakazem młodzieńca, kobiety będą
rozgłaszać poznaną prawdę. Jednak z powodu odczuwanego lęku
kobiety nikomu nie mówią o swoim doświadczeniu, nikomu nie
przekazują powierzonej sobie Radosnej Nowiny o tym, że Jezus
powstał z martwych.
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Takie zakończenie może być uznane za ironię wobec czytelnika,
który był prowadzony do innego zakończenia (odważnego składania
świadectwa przez uczniów), a teraz słyszy całkiem inne, niejasne
zakończenie. Takie zakończenie może być także uznane za jakąś
pomyłkę lub niedopatrzenie. Jednak właśnie takie zakończenie jest
świadomym zabiegiem Marka. Jest ono wyzwaniem wobec
czytelnika. Wyzwanie to ma sprowokować czytelnika do głoszenia
prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.
Milczenie kobiety jest dużym zawodem. Zatajenie tak wielkiej
prawdy może słusznie bulwersować, a nawet oburzać czytelnika.
Jednak kobiety te nie są jedynymi osobami, które usłyszały
radosną wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Także czytelnik poznał
tę prawdę. Ponadto usłyszał on wezwanie młodzieńca i zaproszenie
Jezusa. Co zrobi z tą wiedzą? Czy będzie milczał jak kobiety, czy
też odpowie na zaproszenie i przekaże tę prawdę innym ludziom?
Od odpowiedzi na to pytania, a właściwie od konkretnej reakcji
czytelnika uzależnione są losy Ewangelii.
Najprawdopodobniej Marek miał nadzieję, że wywołane takim
zakończeniem Ewangelii
zbulwersowanie oraz
oburzenie
czytelnika stanie się energią, które zmobilizuje go do przyjęcia
innej postawy niż milczące kobiety.
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