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Po tytule, okreś|ającym tożsamość,,Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego" w całej pełni, Ewangelia
według św. Marka otwiera się złożonym cytatem
biblijnym, który przypisany tu został prorokowi
Izajaszowi. Naprawdę zaś jest to połączenie Ml3,1
z Iz 40,3. Cytat ten przedstawia postać oraz misję
Jana Chrzciciela, żeby od razu wprowadzić go na
scenę i podjąć temat chrztu, którego cel określony
został jako nawrócenie i odpuszczenie grzechów,
Chrzest Janowy różni się więc od znanych w juda-
izmie rytów oczyszczenia. Jan ukazany jest jako ko-
czownik i prorok, Ęjący ascetycznie na pusĘni.
W swoim przepowiadaniu głosi on bliskie już na-
dejście Mesjasza, wobec którego czuje się kimś bez
porównania niższym, co ma potwierdzać jego goto-
wość do tak upokarzającej czynności, jak ,,rozwią-
zanie ruemyka u czyichś sandałów".

Podobnie jak to było w Ewangelii Mateuszowej,
zar az po przedstawieniu Jana Chrzciciela następuj ą:
chrzest Jezusa oraz Jego kuszenie na pustyni.
W Pierwsązm z tych obrazów mamy nie tylko sam
,,akt chrzcielny",lecz także wspaniałą epifanię, w któ-
rej zstępuje na Niego Duch prorocki, a Bóg osobi-
ście ogłasza Go swoim Synem. W odróznieniu od
św. Mateusza iŁukasza, św. Marek zamyka tę drugą
scenę w kilku tylko sucĘch zdaniach. To końcowe
ujęcie, ukazujące Jezusa Ęjącego w harmonii z dzi-
kimi zwierzętami i mającego za sługi aniołów, ma jed-
nak swojąwymowę. Prawdopodobnie jest ono aluzją
do sy.tuacji Adama w rajskim ogrodzie, gdy pozosta-
wŃw przyjaznymmviązku z Bogiem iprryrodą,

Początek publicznej działalności Jezusa charakte-
ryzuje przepowiadanie podobne do tego, jakie będzie
potem głosić pierwotny Kościół. Dwa sformułowania
potwierdzają udział Boga w roavoju dziejów: ,,aas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże". Dwa dalsze
natomiast zobowiązują człowieka do akłwności:
ma on odpowiedzieć na wkroczenie Boga w ludzĘ
historię oraznalego dzieło: ,,Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię!" (1,15). Juz powołanie pierwszych
uczniów zakeśIa horyzont, na którym rozgrywaćbę-
dzie się początkowo misja Jezusa. Chodzi o ,żmorzę
Galilejskie", cryli Jezioro Tyberiadzkie. Na brzegach
tego jeziora lezało bowiem Kafamaum, miasto Jego
pierwsąrch katechez, Iecz także pienvszego starcia zę
złem. Demoniczne opętanie - powód zgorszeńa zgro-
madzonych w tamtejsąrrn domu modlitwy - pozwala
ujrzećvłyraźnykontrastmiędzyJezusemauatanęm,
który ucieleśnieńa wszelkie możliwe zło.

Św. Marek stara się uwypuklić przede wszyst-
kim czyny Jezusa, dlatego opisuje szereg Jego cu-
dów. Ze szczególnąjednak uwagą naleĘ potrak-
tować pojawienie się u św. Marka tak zwanej ,,ta-
jemnicy mesjańskiej". Zarówno zĘm duchom, jak
i cudownie uzdrowionym Jezus nakazywał ścisłą
dyskrecję co do głębokiej prawdy o sobie. Lecz
św. Marek odkrywa Jego tajemnicę stopniowo,
aby łatwiej Go było Wzryjąć również od strony bar-
dziej wstrząs ającej, to znaczy w Jego człowieczęń-
srwie, cierpieniu i śmjerci.
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JEZUS ROZPOCZIT,,IA SWOJĄ DZIAŁALNOŚC
Mt 3,1-17; 4,1-22; Łk 3,1-22; 4,1-15; 5,1-1 l:

Mt 8,1-4.14-17; Łk 4,31-44; 5,12-16

|-l-llPoczątek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna

l l IBozego. 
2Jakjest napisane u proroka Izajasza:

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tbbą:
on przy?otuje drogę Twojq.
3Głos wołające7o na pusĘni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie dla Niego ścieżki,

fuystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawló-
cenia na odpuszczenie grzechów. sCiągnęła do niego cała
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimr,
i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wzna-
jąc swoje grzechy.6Jan nosił odzienie z sierści wielbła-
dziej i pas skórzany około bioder, a żywiŁ się szarafrcza
i miodem leśnym. 7I tak głosił: ,,Idzie zamnąmocniejs4
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się.
romviązać rzemyk u Jego sandałów. 8Ja chrzciłem was
wodą, On zaś cńrzcićwós będzie Duchem Świętym",

9W owym czasie pTzlszedł Jezus z Nazaretu w Galilei
iprryjął od Jana chrzest w Jordanie. 10W chwili gdy wy-
chodził z wody, ujrzał romvierające się niebo i Ducha
jak gołębicę zstępującego na Niego. 1lA z nieba odęzwał
się glos: ,,§ś jest mój Syn umiłowany, w Tobie manl
upodobanie".

IzZaraz tez Duch wyprowadzlł Go na pustynię.
l3A 

Przebywał na pusq/nicztęrdzieści dni, kuszony przez
szatana, ibył ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu słuzyli.

'oGdy Janzostał uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15,,Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boze. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!"

I'Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ljrzał Szry-
mona i brata Szymonowego, Andrzeja, jakzarzlcali sieć
w jezioro; byli bowiem rybakami. 

|7lrzekłdo nich Jezus:
,,Pójdźcie za }l4ną, a sprawię, ze się staniecie rybakami
ludzi". '8A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

19ldąc nieco dalej, ljrzaŁ Jakuba, syna Zębedeusza.
i brata jego, Jana, którzy tez byli w łodzi i naprawiali
sięci.zqZaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego.
Zębedetlsza, razęm z najemnikami w łodzi, poszli
za Nim.
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llPrzybyli do Kafarnalm i zaraz w szabat wszedł do
synagogi, t nauczał.2zZdumięwali się Jego nauką: uczył
ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni
w Piśmie,

23Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez
ducha nieczystego . Zaczął on wołać: ?a ,,Czego chcesz od
nas, Jezusie Nazarejczykl? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święt} Boga". ŹrL"r, Jezus roŹkazŃ
mu surowo: ,,Milcz iv,ryjdź z niego!" 26Wtedy duch nie-
czysty zacząŁ nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł
z niego. 27A wszyscy się zdumieli, tak żejeden drugiego
pytał: ,,Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazlje i są Mu posłuszne".
r8I wnet rozesńa się wieść o Nim wszędzie po całej oko-
Iicznej krainie galilejskiej.

zgZaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem
i Janem do domu Sz}.,rnona i Andrzeja. 3oTeściowa zaś
Są.rrnona LeżaŁaw gorączce.Zarazpowiedzieli Mu o niej.
31On podszedł i podniósŁ ją, ująwszy za rękę, a opuściła
ją gorączka. I usfugiwała im.

32Z nastaniem wieczora, gdy słońce zasńo, przynosili
do Niego wszystkich chorych i opętanych; 33i całe mia-
sto zebrało się u drzwi. 3aUzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele zĘch duchów wyrzucił,
Iecz nie porwalał zĘm duchom mówić, poniewaz Go
znaĘ.

35Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł
i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
36Pośpieszył za Nim Szymon z towatzyszami, 37a gdy
Go znaleźli, powiedzieli Mu: ,,Wszyscy Cię szukają".
3sLecz On rzekł do nich: ,,Pójdźmy gdzie indziej, dosą-
siednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po
to wyszedłem". 39I chodził po całej Galilei, nalczając
w ich synagogach iwytzucając złe duchy.

10Wtedy przyszedł do Niego trędowaĘ i upadłszy na
kolana, prosił Go: ,,Jeśli zechcesz, możęsz mnie oczy-
ścić". ar< A Jezus >, zdjęty litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego: ,,Chcę, bądź oczyszczony!"
1)Zataz trąd go opuścił, i został oczyszczony. a3Jezus su-
Iowo mu przykazał i zaraz go odprawił, aamówiąc mu:
,Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaz się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę , którą prze-
pisał Mojzeszl na świadectwo dla nich". asLecz on po
Ęściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co za-
szło, tak że Jęztls nie mógł juz jawnie wejść do miasta,
Ieczprzebywałw miejscach pus§mnych. A ludzię zewsząd
schodzili się do Niego.

Ewangelii o lezusie Chrysnł- - Fffi-
sie", nak4l rozumieć zako informację o mwartości
telrstu św: Marl<ą: chodi o te Jezusowe §owa i gesĘ,
lłóre złiasnłją Królestwo. Pierwsi chześcijaniĆ pÓ§ugi-
wali sĘ jedrnknazwq,,ewangelia" rw okrbślenń l<azart
gloszonych przez apostołów rn ternat Jea,ua: w lym
przypadlał,,radosnq nowiną" jest stwierdzenie, Że jest On
pa nerrt" zmarlwychwstałym ul<wżowanvm. źródłem
zlawienia dk ńs4lstkicń ludzi 1povvyzej! Śńięry Uaren.
Fresk ze szlroły Mańnoniego, XVw. Pontida, Opactwo),

Szgtan. Pieruotrry sela hebĄ skiego satafl ozlwcza
,,pzeciwnika", ,,oskaĄciela", co moze sĘ odnosić do
paeciwników zaróvwn z tej, jak i nie z Ę ziernĄ jak to
widać np. w Iśiędze Hbba (2,1). Wpóznieis4)Ćh cmsach,
zapewne na sh,łtekkontąlcńw lńu Izraela zrcĘĘpeffką,
szatan zaczął Ęć kojarzony z kimś przeciwstawńjąrym sĘ
Bogą a więc z demonem lub l<sięciemdemonów.
Ten rodzaj intapretacji pojawia stę ,zęsn w literafi.tne
Ądowskiejpocąws4l od II-I w. przed Chrysusem
i występuje również w Novtłym Tbstamencie.

,,Rybący ludzi" (1,17). Kiedy Stary Tłrtament mówi
o rybaku, odnosi się to do ,,łowienia" Izraelitów
w niewolę u obcych. Być może Jezus odwołuje się tutaj
do leremiąsza i6,t6: ,,Oto posyłam po wieli łyU'al<oń -
wyrocznia Pąna - by ich v;yłowili". Zapowiedź ,,spra-
wĘ,.ż9 się stanięcie rybakami ludzi" moglaby nańtq4,-
wać do sqdu ostatecmego, lł&y ma naŚtElić wraz
z przyjściem Krókstwą. Nieco dalej u Jeremiaszą
crytamy BoĄ del<larację na temat powrotu Izrąelińw
z wygnania. TakwĘc sąd ostateczny odbiera sĘ przede
ws4)stkim jako ustąnowienie noweTo poaqdku, cryli
króksnuą Bożego. W lym też znacńnIu ucŻniowie majq
sĘ mjąć gromadzeniem,,owiec, hóre poginęły z domu
Izraęk"_(Mt ]0,6), a pómiej wsrystkich rozproszonych
synów BoĄch (J 11,52) (poniżej: Powołonfu Piotrą
iAndrzeja. Min. Attavąnte degliAttavanĘ XVw.
Brul<sela, Biblioteka Królewska).

Ewangelia. Grecki
tełmin euang}te-
lionmnżnaĘ
oddnć paez
,,radosnq
nowinę".
określenie
,,ewangelia"
odnosisĘ do §ów
Iezusa o nadejściu
l<rólestwa Bożego
(1,14-15). Takńęc
Mk 1,] -,,Pocątek
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Kafarnaum, leżące na brzegach ,,morza Qeziora)
Galilejskiego", stanowi stałą scenerię tych stronic,
opisujących pierwsze z publicznych wystąpień Jezu-
sa. Albo przechodzi On przez to miasteczko, albo
teżprzemierza jego okolice, Epżod z uzdrowieniem
paralityka został przedstawiony bardzo tywo, ałączy
on w sobie dwa wydarzenia: sam cud oraz kwestię
sporu między Jezusem a kilkoma skrybami, czyli
uczonymi w Prawie biblijnym. Cud obejmuje rów-
nież opis nietuzinkowego sposobu, w jaki paraliryk
znalazłsięnascenie: spuszczono go przez płaski dach
do domu, w którym przebyrvał Uzdrowiciel. Najważ-
niejszą jednak rzecząw tej scenie są zaskakujące sło-
wa: ,,Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy",

To niemal bluźniercze stwierdzenie jest z miejsca
dla oponentów okazjądo polemiki: grzechy odpusz-
czaćmoże Ęlko Bóg. Pośrednio mamy tu więc obja-
wienie boskości Jezusa, potwierdzone cudem, dzięki
któremu paralitykmoże zerwać.się na nogi i odejść
ze swoimi noszami, co z satysfakcjązauwtzy ewan-
gelista. Po powołaniu Lewiego, poborcy podatków -
być może jest to inne imię Mateusza (por. Mt 9,9) -
następuje drugi spór, w któ4łn przeciwnikamiJęzu-
sa są jaryś faryzeusze. Przedmiotem róznicy zdań jest
czystość prawna, która praktykującym wyznawcom
j u daiz mu zakazyw ała ko nt aktów z gr zesznikami.
Jezus odpowiada lapidarnie, posfugując się porów-
naniem o lekarzu i chorych oraz stanowczo stwier-
dzając na ostatek: ,,Nie pr4uszedłem, aby powołać
sprawiedlĘch, ale grzeszników" (2,17).

W trzecim sporz€ bohaterami są faryzeusze oraz
ci spośród uczniów Jana Chrzaciela,którzy nie chcieli
uznać, ze Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, po-
zostając nadal przy swoim mistrzu. Tematem jest
sprawa postów, stanowiących w judaizmie ważną
praktykę, której jednak Jezus i Jego uczniowie nie
przestrzegali. Za pomocą obrazu uczĘ weselnej,
a także różnych rodzajów sukna, bukłaków i wina
przedstawiona zostaje w zywy sposób nowość nauki
Jezusa, ,mvtązanej z radością oraz węwnętrznyrn
zaangażow aniem. Tizeb a j e dnak zauuł uiry ć, że wple -

ciono tu równiez zapowiedź praktyki postuwe wspól-
notach chrześcijańskich:,,Lecz przyjdzie czas, kiedy
zabiorąim pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą
pościć" (2,20). Po zmartwychwstaniu, kiedy nastał
,,czas Kościoła", post chrześcijański nadal obowią-
zuje, nie usuwa on jednak radości ani nie jest zama-
chem na duchową wolność chrześcijan.

Istotą sprarvy w czwartym sporze jest spoczynek
szabatowy, czego judażm przestrzegał z wielką skru-
pulatnością. We właściwym prorokom sĘlu Jezus pod-
kreśla, że Ącieważniejsze jest od kostycznych przept-
sów, na co podaje biblijny przykad Dawida. Według
opisu z 1 Sm 2I,2-7, naruszył on śriętą normę, ńy
zaspokoić głód, kiedy spoĄł ze swyni ludzmi chleby
przeznaczorrc §4ko do kultu. Jezus ucina tę polemikę
dwoma zdaniami, które relatywinĄą znaczenie szaba-
tu jako prakqrki czysto zewnęttznej oraz mają odsło_
nić wielką tajemnicę, jaką kryje Jego osoba, a miano-
wicie tę, że to On sam jest,,Panem szabatu".
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UZDROWIENIE PARALITYKA
I PIERWSZE SPORY ZPRZYWODCAMI LUDU

Mt 9,1-17; 12,1-8; Łk 5,17-39; 6,1-5
1Gdy po pęwnym czasie wrócił do Kafarnaum.
posłyszano, ze jest w domu. zZebrŃo się zatem
tylu ludzi, żenawetprzed drzwiami nie było miej-

sca, a On głosił im naukę.3Iprryszli do Niego zparalit\-
kiem, którego niosło czterech. aNie mogąc z powodu tfu-
mu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem.
gdzie Jezus się znajdowŃ, i ptzez otwór spuścili nosze.
na których leżałparalityk sJezus, widząc ich wiarę, rzekł
do paralityka: ,,Dziecko, odpuszczone są twoje grzech}j'.

64. siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy m1.
śleli w sercach swoich: 7 ,,CzemlJ On tak mówi? [On] bluź-
ni. Któz może odpuszczaćgrzechy,prócz jednego Boga?"
sJezus poznaŁzarazw swym duchu,żetakmyślą, i rzekł
do nich: ,,Czemu myśli te nurtują w waszych sercach.)
9Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczo-
ne są twoje glzęchy, czy teżpowiędzięól. Wstań, weź swoje
nosze i chodź? IqOtóż, zebyście wiedzieli, iż Syn Czło-
wiecry ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów -
rzekł do paralityka: 11,,Mówię ci: Wstań, weź swoje no-
szeiidź do swego domu!" 12Onwstał, wzi$.zarazswoje
nosze i wyszedł Ra oczachwszystkich. Zdumieli się ws4.
scy i wielbili Boga, mówiąc: ,,Nigdy jeszcze nie widzieli-
śmy czegoś podobnego".

t3Potem wyszedł znowu nad jezioro. CaĘ lud przycho-
dził do Niego, a On go nalczaŁ.laAprzechodząc, ujrzał
Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej.
i rzęW do niego: ,,Pójdź za Mną!" Ten wstał i poszedł
za Nim.
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15Gdy Jezus siedziałw jego domu przy stole, wielu cel-
ników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego
uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Niń.16Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, wi-
dząc,.że je z gtzesznikami i celnikami, mówili do Jego
uczniów: ,,Czemu, On je i pije z celnikami i grzesznika-
mi?" 17lezus, usĘszawszy to, rzel<ł do nich: ,,Ńie potrze-
bująlekarza zdrowi, leczci,ktorzy sięźlemają. Nie przy-
szedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale gtzeszników'' .l8Uczniowie Jana i faryzeuszemieliwłaśnie post. Przy-
szli więc do Niego i pytali: ,,Dlaczego uczni-owie Jana
i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie
poszczą?" 19Jęzus im odpowiedział: ,,Czy goście weselni
mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą
pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodegÓ.!\Lecz,przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodelo,
a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

.2lNikt rye przysz}l^/ałaĘ z surowego sukna do starego
ubrania. W przeciwnym razię nowa łata obrywa jesz{ze

[9z9śĄ ze starego ubrania i gorsze staje się-przódarcie.
]2Nikt tez młodego wina nie wlewa do starvcńbukłaków.
W_przeciwnymiazie wino rozerwie bukiaki. Wino się
wylewa i bukłaki fprzepadną]. Raczej młode wino
[naleĘ wlewać] do nowych bukłaków".

łPewnego razl, gdy Jezus przechodził w szabat po-
śródzbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywaćWo-
sy. 2aNa to faryzeusze mówili do Niego: ,,Patiz, częmu
oni czyniąw szabat to, czego nie wolno?" 25On im odpo-
wiedział: ,,Czy nigdy nie czytaliście, co lczynił Dawid,
h,ledy znaląz!,się w potrzebie, i pocztlŁ głód, on i jego
towarrylsze? 26Jak wszedł do domu Bozego za Abiaia|a,
naju,,yższego kapłana, i jadł chteby pokładne, które tyl-
ko kapllnom jeść wolno; i dał rówńiez swoim towarzy-
szom".27I dodał: ,,To szabat zostałustanowiony dlaczło-
wieka, a nie człowiek dla szabatu. zlZatemSyn Człowie-
czy jest Panem takżę szabatt'.

hchy ilamołv (Ą4) w Palestlmie funkcjołnwały na ogd
ną zasądach tarasa sh,u;fu wĘc do pmchovŃąnia"wiela
podręczrrych rzec4l (Ioz 2,6), do la6rych pzeŻ fu mażna
stę Ęło ktwiej dostać. Cz6n rn beli<acń sufinvrycĄ
rozrnleszczonych w pewej odkfuści od sirbie, ńmieszcm-
ne.Ęły popaecme tycĄ na lłórych uWadano ttrcinę,
gałęźe i chrust. To ws4lłko przysypwana warctwą ziemL
ugniatano i utwardząno. Zrobienfu otworu w cłynś takim
nie było neczq ńy slomplikawaną.

ry!l!r", że pzebaczenie pzychadzi m pośrednictwŹń
dzialania Bożego: idzię runi o mu. rcoklRicmą strone
biemq, zn. o użycie czasovwikowei fońv biemei
opnujqcej Ęiałónie Boga" bez po§łgiwańin sĘ Jbgo
imkniem Pozostaje przy nrn rzeczq jasną, że przibaczenie
gzechów uzależnione jeł od wiary w osobę Jezusa.

Ę9r9so z Bogiem Ęczq uczegóń ńę4l (povtryżni:
Uzrlrowienie paralityka. Płaskotzeźbi Pń airtń
Astotriego, 1 882- 1926. Piacenm, Katedra).

Uczniawie Jana ifaryzsusry Q,18). W Nowym Testa-
mencie bąrdm rzadl<l mówi się o tych dru§ich. Olcreśle-
nie to sam,o w sobie nie jest preqlĄne, pońieważ tylka
uczeni w Hśmie, będqcy nauc4,ciilami (rabbi)
i ekspertami od interpretacji Prawa, mieli swoich

wcąz wspomlna §ę

Odpuszcrunie
gtzłchów (2,5-7) jest
wyłączrrym przywile-
jemBoga. MożnaĘ
odnjesć wrażenie,
że takichuprawnirń
nie ma tuwet Mesjasz.
Wrzec4lwistńci
ztego, comówilean
w wercecie 5 (czasow-
nikwystępuje tam
w stronie biemej),

]

,,uczniów". T}zeba wĘc rozumieć, ż:e sq to §uchącze
uczonych pochodzqcych z l<ręgu foryzrrszy.W Ewangelii

o ,,ucmiach lana": jest
aeczq bardzo prawdopo&lb-
nq że jeszcze w czasach,
kiedy napbana zostąła
Ewangelia według św. Marka
(około roku 70). isniały
grupy Zydaw, lłóry odwĄ-
wali się do tej pośńci;
nielłótzy znichmogli
uważąć, że lan Ę Mesja-
szem (obok: Kązanie Jana
Chruciciela. Min., XWw.
Lyoq Bibliateka Mieiską).
o kontalłach ucmiów Jana
z pierws4lm i wspólnotami
chrześcijarukimi mówĄ
Dźeje Apostokkie ( I 9,1 -7),

Pan młady (2,19). W niektórych miejscach Starego
Tbstamenfu sam Bóg Ęwa na4lwaiy ,,maŁonlc{em''
ludu lzraela. W spoŚab uczegolny ńaśnie obrał
uroczystości weselnych minłv sie odnosić do meśiań-
skich czasów zbawienią (Iz"ót,i0) i występują
w różnych l<sĘgach Nowego Thtamentu.' Mimo to
(ymlnu ,,malżonek" na ogół nie stosowano do osoby
Mesjasza: używajqc go runj Jezus nawiqĄe
w zawoalowany sposób do misją jakq ńa wypehić.
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Nadal pozostajemy w Kafarnaum, miasteczku na
północnych brzegach Jeziora Tyberiadzkiego. W sy-
nagodze Jezus uzdrawia właśnie w szabat, chcącjak-
by przypieczętować wcześniejszą polemikę . Jego teza,
tak jak wcześniej u proroków, głosi: życie, miłość,
sprawiedliwośćwięcejznacząnżkłllt,nźnorma,nź
pruestrze9anie praw, jeślĘ miaĘ stać się celem sa-
mym w sobie. A więc w szabat ,,wolno uczynić coś
dobrego i ocalić Ęcie". Jednak przeciwniry Jezusa,
faryzeusze oraz przedstawiciele stronnictwa spr4uja-
jącego Herodowi Antypasowi (herodianie) sąjń za-
ślepieni przez swój upór i zamierzają Go zgładzić,
Tym akcentem odrzucenia kończy się ta częśćEwan-
gelii Markowej, którą zapoczątkowało wystąpienie
Jezusa w Galilei. Drugą sekcję będziemy c4Ąać ń
do Mk 6,6, azamykają kolejna wzmianka o ducho-
wej ślepocie niektórych ludzi.

Otoczony tfumem i uczniami Jezus rozpocryna
teraz swoj ą właściwą misj ę. Z r óżny ch regionów Pa-
lestyny ciągnie ku Niemu biedota i rozmaici cier-
piący. Znamienne, że według Marka Ęmi, którzy
rozpoznająw Nim Spra Bozego, są duchy nieczy-
ste, tzn. moc szatańska.LeczJezus, wierny ,,tajem-
nicy", której Marek przeznacza szczególne miejsce
w swoich relacjach, zabrania ujawniać tę prawdę
o Nim. Dojdzie do tego dopiero pod koniec, nakłzy-
żu. Tymczasem obserwujemy wybór Dwunastu -
hldzi mający ch st anowić grono najbli ższy ch wspóŁ
pracowników Jezusa i spełniać tę samą misję. Zo-
stają oni ,posłani" (w języku greckim czasownik
apostelb leĘ teżl fuódełwyrazu,, apostoł"),by prze-
powiadać Ewangelię orazwypędzać złe duchy, tzn.
głosić królestwo Boże, uzdrawiać i uświęcać.

Jako opozycję do l}łrunastu przedstawia się natu-
ralnych krewnych J ezusa,lłórzy odrzucają Go w prze-
śriadczeniu, że odszedł od zmysłów. Corazbardziej
rośnie opór oficjalnego judaama, który reprezentują
jerozolimscy uczeni w Piśmie, oskarżając Go o to, ze
swoją siłę zawdzięczawładq złych duchów, Belzebu-
bowi. Belzebub to imię staroĄtnego bóstwa syro-fe-
nickiego (które mogłoby znaczyć,,Pan domu", żn.
sriąłni), przekształcon e późńej ptzez Biblię (2 Krl
1,2) w,,Beelzebuba" -,,władcę much". Jezus wykazu-
je wewnętrm ą sprzeczność takiego oskarżeńa: prze-
cteż On właśnie uwalrria opętanych przez ńe duchy,
walczącw ten sposób z szatanem, który nimi zawład-
nĄ, i przeawstawiając się wszelkim postaciom ża.

Dla ĘĄ ttrorzy Go oskarżają, pomimo ż wi dząbez-
zasadność swego zarzltv, Jezus ma bardzo srrrową na-
ganę: pogarda dla prawdy i wsĘt do nawrócenia są
bluźnierstwem przeciw Duchowi Swiętemu, dlatego też
nie mogą być odpuszczone. Ten rozmyślny wybór
fałszu i nienawiści maw scenie finałowej swoje przeci-
wieństwo: przedstawia Ę tu przykład kogoś, kto jest
goCtńenprzynalezeć do prawdziwej rodziny Jezusa. Nie
utożsamia się juz ona z rodzinąw porządku natural-
ry,rn, klórawcześniej wręcz Go odranciła. ,,Ten, kto pehri
wolę Bożą", jest nie Ęlko autentycznl.łrn lczniem,
lecztŃi:e najblŁsryrn krewnym, podobnym nawet do
Jego Matki i powinowatych (,,bracia i siostrt'').
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JEZUS DOKONUJE INNrYCH UZDRO\MEŃ
I WYBIERA DWI]NASTU

Mt 12,9-14; Łk 6,6-19; Mt 10,1-4; ]2,22-32.46-5rL:

Łk 11,14-23; 8,19-)j
lWszedł znov/u do synagogi. Był tam człowiek.
który miał uschniętą rękę. 2.Ą śledzili Go, cn
uzdrowi go w szabat , żeby Go oskarzyć.3On zas

rzekł do człowieka z uschłą ręką: ,,Podnieś się na śro-
dek!" aA do nich powiedział: ,,Co wolno w szabat: ucz\,-
nić coś dobrego czy coś ńego? Zycie watować czy za-
bić?" Lecz oni milczeli. 5Wtedy spojrzawszy na nich do-
koŁa z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości
ich serc, źekł do człowieka: ,,Wyciągnij rękę!" Wycią-
gnął, i ręka jego stała się znów zdrowa, 6A faryzeusze
wyszli i ze zvv olęnnikami Hęro da zar az się naradzal i pr ze -

ciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
7Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę je-

ziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo lldzi z Gali-
lei. Także z Judei,8z Jerozolimy, z ldumei i Zajordania
orazz okolic §ru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wiel-
kie na więść o tym, jak wielę działał.9Totęż polecił swym
uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu
zewzg|ędLl na tfum, aby na Niego nie napierano. 10Wie-

lu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli
jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć.

1lNawet duchy nieczyste, na Jego widok, padaĘ przed
Nim i wołaĘ: ,,§ jesteś Syn BoĄ". 12Lęcz On surorło
im zabraniał, żeby Go nie ujawniaĘ.

13Potem wszedł na górę iprrywołał do siebie tych, któ-

rych sam chciał, a oni przyszli do Niego. 1aI ustanowił
Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł łvysyłać ich na
głoszenie nauki 15i by mieli władzęwypędzać złe duchr-.
16Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał
imię Piotr; r7dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, bra-
ta Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to zna-
czy synowie gromu; lsdalej Andrzeja, Filipa, Bartłomie-
j a, Mateusza, Tomasza, Jakub a, syna Ąfeus za, Tadelsza.
Szymona Gorliwego 19i Judasza Iskariotę, który właśnie
Go wydał,
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2oPotem przyszedŁ do domu, a tfum znów się zbietał,
tak że nawet posilić się nie mogti. ''Gdy to posĘszeli
Jego blisry, wybrali się, zeby Go powstrzymać. Mówio-
no bowiem: ,,Odszedł od zmysłów".
"A lczeni w Piśmie, któizy przyszli z Jerozolimy,

mówili: ,,Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów
wrzuca złe dlchy". 23Wtedy przywołał ich do siebie
i mówił im w przypowięściach: ,,Jak moze szatanwrzl-
cać szatana? zaJeśli jakieś królestwo jest wewnętrznię
skłócone, takie królestwo nie moze się ostać. 25I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł
się ostać. 26Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest
ze sobą skłócony, to nie moze się ostać, lecz koniec
z nim. 27Nikt nie moze wejść do domu mocarza i sprzęt
mu zagrabić, jeśli mocarzawpierw nie zwiąże, i dopiero
wtedy dom jego ograbi.

2\Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy ibluź-
nierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im od-
guszczonę.29Kto by jednak zbltlźnił przeciw Duchowi
Swiętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczen ia, \ecz winięn
jest grzechu wiecznego". sMówili bowiem: ,,Ma ducha
nieczystego".

3l§mczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na
dworze, posłali po Niego, aby Go prrywołać.32A tfum
ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
,,Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie".
33Odpowiedział im: ,,Któżjest moją matką i fktórzy] są
moimi braćmi?" 3aI spoglądając na siedzących dokoła
Niego, rzekł: ,,Oto moja matka i moi bracia. 35Bo kto
pełni wolę Bożą, tenjest Mi bratem, siostrą i matką".

S_ynagoga (3,1). Instyrucję synagogi powołano najpraw-
dopodobniej w okresie wygnania lub nraz po nń.
Najstarsze teksty, które o niej wzminnla.łją, naleĄ
dntować ną III w. pzed Chr Grecki teńin synagoghe
omacza ;,miej sce zgromadzeń ", ą u 4wą ny równolegle
pros_euche to ,,dom modlitu1l". Zasadniczq cryściq
ry9d!ów w synagodze było wówcms (i pozostaje do
dzś) crytanie Prąwa. Często przy synigogach"zal<łada-
no też szkĄ zajmujqce się studiowaniem świętych
Pism, Na greckiej wyspie Delo odnaleźono ruńy jednej
z najstars4lch, bo pochodzącej z II w. ptzed Chi Śzkoł.'
Nątomiąst w Kafamaum można oglqdąć synaBogę
z Mw., również w ruinach (powyzój) @oniżej:jeńs
uzdrawiająry w synagodze czhwieka Ż uschłó rękq.
Min., XW w. Lyon, Biblioteka Miejska),

Idumea (3,B). W czasach Jezusa rlazwę tę odnoszono do
termów leących na południu Palestyny. Iej etymologia
wiqże sĘ z Efumern - ludem arabskim, laóry zamieŚzki-
wał pohńniowo-wschodnie obszary ziemi śńiętej. Gdy
Jerozolima legla w gruzach, Ednńci njęli pńńniową
część ludy, a źemie te naałąne mstab Idimeq. Lud- 

-

ność w wĘl<szości Ęła pochodzenia arabskkgÓ, jak np.
Edomfuj i Nabatejcłcy.W 129 t Jan HirkaĘ pótomók
Ęachabewńw, zfulĘ Idumeę i zrruuił nie-Judejc4lkow
da nauwócenia sĘ i obrzezania. Idumejcrykiem z iofuryo-
dtl,Ęł również Herod, panujący w Palestynie w kttach
od 37 do 4 r przed Chr W czasach Jezusa bezpośrednio
maqdzał Idumeq prokurator r4lmski

Nakaz milczenia (3,12) powracą wielokrotnie czy to
gdy id49 o demony, które rozpowiadajq, kim JeŹus
jest (.!,1):,czy o uczniów, uważającycń Go za Mesja-
sza.(8.,30): ów sp_ecyficzny rys Ewangelii Markowój
4lskał nazwę ,,sekretu
mesjańskieg,o". Jezus nie 

,pozłala nikomu nazywac
Go Mesjaszem i Synem
Boga najprawdopodob-
niej po to, aby nikt nie
odczytał lego misji jako
działań o charaktene
p olity c zny m. W Ew angelii
według św. Marka zakaz
ten nabierą wąt"tości
katechetyczny ch, ponie-
waż dopiero wobec
naocznej prawdy
o krzyżu będzie można
ogłosić: ,,ten cźowiek był
Synem Bożym", jak to
uczynił centuńon - pox
l5,39.
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Inaczej niż św. Mateusz, którywprowadza do swo-
jego przekazu pięć wielkich mów, św. Marek przeka-
zuje nam uroczyste wystąpienia publiczne Jezusa
z dużo większą powściągliwością. W kńdym razie
czyni to w qm miejscu (potem będzi e to jeszcze rozdz.
13), umieszczając Jego naukę w przypowieściach,
które mozna crg.aćjakoparalelne do Mt 13. Prrypo-
wieścią o siewry połołł akcent na działanie Boga,
któremu mimo napoĘkanych przeszkód (symbolicz-
nie przedstawionych jako różnerodzaje gleby) udaje
się uzyskać zamlerzony cel.

Zanim św. Marek przejdzie do Ęaśnienia sensu
samych prrypowieści, podobnie jak sw. Mateusz oma-
wia najpierw Jezusową metodę korzystania z nich.
Odwołuje się przy tym do fragmentu Iz 6,9-10,w któ-
rym Bóg ukazał swemu prorokowi odrzucenie, z jakim
Izajasz miał się spotkać. Język sw. Marka jest trudny:
Jezus posługuje się prąrpowieściami, aby ci, którąl nie
są z gTona Jego uczniów, ,,patrzyli uwaznie, a nie wi-
dzieli, sfuchali uwżnie, a nie rozumieli, żeby się nie
nawrócili" (4,11-72). Wydaje się niemal, jakby celem
takiego przepowiadania było śviadome zaciemnianie
ludzkich umysłów. W rzec4łłistośctza pomocą tego
zwrotu chce się podkreślić-zgodnie z duchem jęryka
Sęmitów - że odrzucenie Dobrej Nowiny zostało nie
ĘIko zapowiedziane, |ecz wręcz zahcza się do planu
Boga, u którego pod kontrolą jest zarówno wszelkie
dobro, jak i zło,

Następujące potem wyjaśnieńe, które w jasny spo-
sób rzuca śriatło na samą pr4lpowieść zwracaj ącuczę-
gólną uwagę na rodzaj gleĘ, to znaczy na odrancenie
lub pĘęcie słowa Chrystusa, jest prawdopodobnie
komentarzem sporządzoqłn przez pielw otny Kościół.
Zkolęimówi się tez o innych użytychprzezJezusaob-
razach, aĘ na§vietlić potęgę kólestwa Bozego, które
podobne jest do lampy usuwającej ciemność, do ziama
zasianego w ziemi, które wzrasta, nawet niezaleińe od
troski tego, kto je zasiał, czy też do ziamka Eorczycy.
W związk-u z tą ostatńą prrypowieścią można zauw a-

Ęć,żechodziwniej nie tylko o mocKrólęstwa io dyna-
mżm jego wzrostu, Iecztalęe o kontrast między pro-
stymi i skomnymi początkami, jakie królestwo Boze
ujawnia w Jezusie, a pehym chwĄ i uniwersalnym ce-
lem, jaki dopiero je czeka, i ostatecmym ptzeznaczo-
niem, do którego dochodzi się powolutku,lecz za to
z ńęwzrusznną pewnością.

Po zakończeniu nauczania w prąpowieściach, któ-
re w tej Ewangelii skierowane jest do tłumów jako
pierwsze przepowiadanie Królestwa, św. Marek
przedstawia nam pierws4l z cztęrech cudów ukazu-
jących potęgę królestwa Bozego w dzińaniu. Znak
uciszonej przezJezusa burry równa się Jego pano-
waniu nad stworzeniem,Iecztakże nad złem. Wzbu-
rzone wody,,morza" oraz szalejąq Ąrvioł są bowiem
symbolami tego, co negatywne, co sprzeciwia się zy-
ciu i istnieniu. Jezus rozkazuje wiatrowi, żeby się uci-
szył,,,karcąc go", jakby był on realną osobą, a więc
szatanem (por. Mk 1,25 izl). Na ostatku kładzie się
akcent na problem wiary oraznaposiadanąprzez
Jezusa najwy żuą władzę.
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PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY I INNE
PRZYPOWIBŚCI O KRÓLESTWIE BOZYM

Mt 1j,1-35; Łk 8,4-18; ]3,]8-]9:
Mt 5,15; 10,26; Łk 6,38; 11.,ł3

lZnowu zacz$ naxczać nad jeziorem i bardzo
wielki tłum ludzi zębraŁ się przy Nim. Dlatego
wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jezi orze, a cah-

tfum stał nabrzęEll jeziora.2Nauczał ich wiele w pr4-
powieściach i mówił im w swojej nauce: 3,,Sfuchajcie: Oto
siewca wyszedł siać. aA gdy siał, jedno [ziarno] padło na
drogę; iprzyleciaĘ ptaki, i wydziobaĘ je. 5lnne padło na
grunt skalisĘ, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wze-
szło, bo nie było głęboko w glebie. 6Lecz po wschodzie
słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. 7lnne

padło między cięrnię, a cięrnie wybujaĘ i za$uszyĘ je.
takżę nie wydało owocu. 8lnne wreszcie padĘ na ziemie

Ęznąi wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosił,
[plon] trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrot-
ny". nI dodał: ,,Kto ma us4/ do sfuchania, niechaj sfucha|"

'uA gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim b1,,li.

razem z Dwunastoma, o przypowieść. 11On im odrzekł:
,,Wam dana jest tajemnica królestwa Bozego, dla Ęch
zaś,którzy sąpoza wami, wszystko dzieje się w przypo-
wieściach, lzaby

patrzyli uważnie, a nie widzieli,
sfuchali uważnie, a nie rozumieli,
żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona |wina]" .

13I mówił im: ,,Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakze
więc zrozumiecie inne przypowieści? laSiewca sieje sło-
wo. 15A oto są ci, |którzy są] na drodze: u nich sieje sie
słowo, a skoro je usĘszą, zarazprrychodziszatan i pory-
wa słowo w nich zasiane. l6Podobnie zasiewem na grun-
cie skalisĘm są ci, którzy gdy usĘszą słowo, natychmiast
prryjmująje z radością,11lecz nie mają w sobie korzenia
i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowa-
nie z powodu słowa, zaraz się załamują,18Są inni, któr4,
są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słu-
chają słowa, Iglecz troski tego świata, ufuda bogactwa
iinne żądze wciskają się i zagfuszają słowo, także pozo-
staje bezowocne. 20Wreszcie zasiani na ziemię Ęzną są
ci, którzy słuchają słowa, prryjmująje i wydają owoc:
trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny".
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21Mówił im dalej: ,,Czy po to wnosi się światło, by je
umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to,
żeby je rrmieścić na świeczniku? 22Nie ma bowiem nic
ukrytego, co by nie miało Ęść na jaw. 23Kto ma us4l do
sfuchania, niechaj sfucha!"

2aI mówił im; ,,Baczcie na to, czego sfuchacie. Thką
samą miarą, jaką wy mierrycie, odmierząwam i jeszcze
wam dołozą. "Bo kto mą temu będzie dodane; a kto
nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma".

26Mówił dalej: ,,Z królestwem Bozym dzieje się tak,
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię, 21Czy śpi,
czy czuwu we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie,
sam nie wie jak. żgZiemia sama z siebie wydaje plon,
najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno
w kłosie. 'Gdy zaś plon dojrzeje, zaTaz zap|lszcza sierp,
bo pora już na żniwo".

30Mówił jeszcze| ,,Z czym porównamy królestwo Boze
lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? 31Jest ono
jak ziarnko gorcrycy; gdy się je wsiewa w _ziemię, 

jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 32Lęczwsia-

ne, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn;wypusz-
cza wielkie gaŁęzie, także ptaki podniebne gniezdzą się
w jego cieniu".

33W wielu takich przypowieściach głosił im naukę,
o ile mogli fią] rozumieć.3aAbez przypowieścinieprze-
mawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom.

Iezus ucisza burzę
Mt 8,18.23-27; Łk 8,22-25

35Owego dnia, gdy zapadŁwieczór , rzel<ł do nich: ,,Prze-
prawmy się na drugą stronę". 36Zostawili więc tłum,
a Jego zabrali, tak jak byłw łodzi. Także inne łodzie pły-
nęĘ z Nim. 37A nagle zęrwał się gwałtowny wicher.
Fale biły w łódź, tak żę Łódź jń się napełniała [wodą].38On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go
i powiedzieli do Niego: ,,Nauczycielu, nic Cię to nie ob-
chodzi, ze giniemy?" 39O[, powstawszy, zgromił wicher
i rzęW do jeziora: ,,Milcz, ucisz się!" Wicher się uspoko-
ił i nastała głęboka cisza. a0Wtedy rzekł do nich: ,,Cze-
mu tak bojaźliwi jesteścię? JaWę brak wam wiary!' alOni
zlękli się bardzo i mówili między sobą: ,,Kim On jest
właściwie, żenawętwicher i jezioro są Mu posłuszne?"

Pąllpowieści są charalłerysĘcznyn elementem
Iezusowego naucmnin. WwĘl<szości z nich znajdujemy
zapowiedź nadejścia królestwa Bożego - nec4lwistości
zupełnie nowej, która realiĄe się poptzez Jezusa
i wobec której nikt nie może pozostać obojętny. Dlatego
ńaśnie w przypowieściach mowa jest często o wydatze-
niu absolutnie wyjqtkowym i niespotykanym: chodzi
o to, by poruszyć słuchacza, który ma tę nową zec4wi-
stość odkryć i podjqć w stosunku do niej Ąciowq
decyzję, Pl4lpowieści naleĄ zawsze intetpretować
w sposób komplel<sovl,y, ponieważ ws4lstkl w nich dąży
do decydujqcego punlctu, w którym słuchaczowi zostaje
zadąne zasadnicze pytąnie. Th cecha powoduje,
że ptzypowieści sq trul<towane jako coś innego niż
alegońe (częściej występujące w Ewangelii według
św. Iana), w których każdy element narracyjny odzna-
cza się ńasnym znaczeniem symbolicznym.

Sicw, ńiory i uprawa roli to obra4 bardzo często służące
jako pt4lWad i intetpretowane symbolicznie w kularce
biblijnej. Wieluwyjaśnia dość dziwne zachowanie siewcy

y u Mk 4,3-8 w ten sposób, że w ziemi
Jezusa stosowano orl<ę po zasiewach.
Przypowieść zawiera pr4l nlm dużl
, elemenńw symbolicmych, manych

*6gg;p,y:łffi
dziakń szatana również we

fragmencie,, KsĘgi j ubileluzów"
(hebmjski teW z II w przed Cht).

6 Brak aho louchość korzeni odnoszą
sĘ cąło do grzesmików lub do

Ę.ą bezbomych w Starym Testamen-

Yifr 
'?;?!ł};!trł,i,|i!l,f 

fł'

Cytat z proroka Iąjasru (6,9-10), pt4ltoczon1l w Mk 4,12,
brzmi bardzo twardo, lecz sĘe sĘ zrozuminły z chwtlą
lozlżowej śmierciJezusą: ta śmierć to skutekgzechu
ibralą.ł rnwócenia, lecz tylko tal<ą drogq Bógpzeprowa-
dm swój zbawc4l ząnxy§. Nielłóny z komentatorów
zauwłźajq, że cmsowniką,,ptzebaczać" nie ma
w hebrajskim tel<scie Imjasza ani w dawnej greckiej wĄi
Septaginty, rozpowszechnbnej wśród pieruuych
chłześcijary z lłóĄ zwyczajowo korzystali ewangeliści.
Pojawia sĘ on jednak w wĄi aramejskiej, targumiE
a tam tekst jest parafrazowany i wzbogacony Ąńnienin-
mi. W wenji z targumu ostatnia
część tego zdania uryskakby
btzmienie: ,,O lle sĘ navvrócq
zostanie im pzebacmne".

Jąls i wńą. palwwanie nad
wodami (moae to symbol zĘch
moql ) jest j ednym z Ęowych
p rzym btó w B oga pze ds t a w ia -

nego w Starym kstamencie
(Ps 89,10; 1089). Stąd też owo
pełne zdumienia zapyt a nie
ucmiów z Mk 4,41, gfo łajq sĘ
oni świadkami zdnrzenia,
w lł6ym człowiekposęuje taĘ
jakby był Bogiem (obok
Uciszenie burzy. Min., X w.

D alms t a dt, B ibliote ka Regia nu ).
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Geograficznym tłem dla tego wielkiego cudu, który
tak mocno podkreśla walkę Jezusa ze ńem,jest re-
gionGerazy, cdi obszar w obrębie ówczesnego De-
kapolu, terytorium w Tiansjordanii, które szcąrcilo się
dziesięcioma miastami, a zamjęszkałę było przewń-
nie przez pogan, Sw, Mateusz mówi tu o mieście Ga-
daru,leżąqmw centrum tego regionu, św. Marek na-
tomiast wspomina o odleglejuej Gerazie, wspaniałyrn
ośrodku hellenistycznym, zaś późniejsza tradycja bę-
dzie się odwoływać do małej wioski nad Jeziorem Ty-
beriadzkim, zwanej Kursi. Srodowisko pogańskie
jest pienvszym w szeregu elementów negaĘwnych,
jakie stanowią kanwę dla tego cudu. Pomyślmy o świ-
niach, a więc,mvterzętach uwazanych za nieczyste,
o wodach ,,morza" (eziora), oznaczająaphw ujęciu
Biblii nicość i chaos, o grobach, wśród których błąka
się opętany nieszczęśnik.

Głównym bohaterem jest tu jednak o,duch nieczy-
sĘ", który otrzymuje znamienną nazwę ,,Legionu"
(legion rzymski liczył sześć tysięcy zbrojnych),
wskazującą na jego ogromny potencjał. Bardziej nź
uzdrowieniem, cud ten staje się wygranąprzezJens,-
sa walką ze złowrogimi potęgami, utozsamianymi
z szatanem,którego moc jest wprawdzie bardzo wiel-
ka, lecz przecież pokonyrvalna. Widok człowieka
uwolnionego od ,,Legionu" jest teraz zupełnie inny.
Staje się on misjonarzem głoszącym Ewangelię po-
ganom, choć Jezus niewłączago do grupy swychbęz-
pośrednich uczniów.

Ze wschodniego brzegu jeziora przedostajemy się
potem na brzeg zachodni. Sw. Mateusz w swoim opi-
sie mówi o Kafarnaum i o ,,pewnym zwierzchniku".
Św. Marek wprowadza zaś ię poŚtać bez określenia
dokładnych danych topograficznych, za to podaje
jego imię - Jair, oraz funkcję ,,zwierzchnika s}mago-
gi". Wbardzo Ąrły sposób opisane zostają dwa cuda,
o których będziemy właśnie czytaći które się ze sobą
poprzeplataĘ, Gdy bowiem Jezus zostaje poploszo-
ny przez Jaira o ocalenie jego umieraj ącej córeczl<l,
wprowadza się w to kobietę cierpiącą na krwotok i jej
cudownę uzdrowienie. Prawo biblijn e (Kpł 15,25-27)
mówiło, że choroba ta powoduje niecrystość rytual-
ną, a w konsekwencji równiez społeczną izolację.
Uleczenie chorej spowodował nie tyle fizyczny dotyk
Jezusowych szat, ile raczej osobiste zaufanie Mu,

I oto stajemywobec podniosłej sceny z maltwą jw od
jakiegoś czasl dziewcrynką. Jesteśmy z da|a od zgsd-
ku, dziwiąc się ironii domowników zmaĘ względem
Jezusa, który jakby mś bredzil o rzekomym jej ,,śnie".
Ewangelista chciał nam tą drogą uśrłdadomić, że gdzie
jest Chrystus, tam śmierć staje się Ęlko snem, zktórego
On zmarłych ,,budzi". Thką bowiem treść zawiera
w sobie grecki czasownik od dany poprzez,,wstań" (wer-
set 41), który się powtór4lw opisach o zmartwy,chwsta-
niu. Jezus obj awia zatem swoją paschaln ąwładzę przy -
wracania Ęcia nawet poza granicą śmierci, W)rrnovme
j est równiez p rĄĄoczeńe J ego zdańa w 6w czesryłn j ę -

zyku mówiorym, cryli po aramejsku: Talitha kum -
,,DziewczyŃo, wstń!" Jest to cenne historyczne śvia-
dectwo Jego własnych słów.
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NOWB CUDA JEZUSOWYCH UZDROWIEŃ
Mt 8,28-34; Łk 8,26-39; Mt 9,18-26; Łk 8,40-jr

lPrzybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gera-
zeńcryków. 2Gdy wysia dł z łodzi, zaraz Wszedł
Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętanr

przez dlcha nieczystego. 3Mieszkał on stale w groborr -

cach i nikt juz nawet łańcuchem nie mógł go rwiĄzą;
aCzęsto bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy; ale łań-
cuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go po-
skromić. sWciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach
krzyczał i tfukł się kamieniami. 6Skoro z daleka ujrzał
Jezusa, przybię{., oddał Mu pokłon 7i zawoŁŃ wniebo-
głosy: ,,Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga
Najwyzszego? ZakJinam Cię na Boga, nie dręcz mniel"
sPowiedział mu bowiem: ,,Wyjdź, duchu nieczysty, z te_Qc_l

człowieka". 9I zapytał go: ,,Jak ci na imię?" Odpowie-
dział Mu: ,,Na imię mi <Legionr, bo nas jest wielu".
l0I zaczął prosić Go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tel
okolicy.

'1A pasła się tam na górze wielka trzoda świń, 12Prosi\

Go więc [złe duchy]: ,,Poślij nas w świnie, zebyśmy mo-
gli w nie wejść". 13I pozwolił im. Thk Wszedłszy, duchr
nieczyste weszły w świnie. Atrzoda około dwutysięczna
ruszyłapędem po urwistym zboczu do jeziora. I potone-
Ę w jeziorze. 14Pasterzę zaś uciekli i rozpowiedzieli
o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zoba-
azyć, co się stało.

"Gdy przyszli do Jezusa, Ąrzeli opętanego, który miał
w sobie ,,legion", jak siedział ubrany i przy zdrowych
zmysłach. Strach ich ogarnął. 16,Ąci, którzywidzieli, opo-
wiedzieli im, co się stało z opętanym, atakże o świniach.
17Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.

"Gdy wsiadał do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł
przy Nim zostać. 19Ale nie zgodzlł się na to, tylko rzekł
do niego: ,,Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im
wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą".
zoPoszedł więc i zacząłrozg}aszać w Dekapolu wszystko.
co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili.
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"Gdy Jezls przeprawił się z powrotem < łodzią > na
drugi brzeg, zebtŃ się wielki tłum wokół Niego, a On
był jeszcze nad jeziorem. 22Wtedy przyszedł jeden z prze-
łozonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ljrzał, upadł
Mu do nóg 23i prosił usilnie: ,,Moja córeczka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i Ęła" .2aPoszedł
więcz nim, awielki tłum szedłza Nim izewsząd na Nie-
go napierał.

25A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ
krwi. Wiele wycierpiała od róznych Lekarzy 26i całe swe
mienie wydała, a nic jej nie pomogło,\ecz miała się jesz-
cze gorzej.27PosĘszŃa o Jezusie, więcweszła z Ęłu mię-
dzy tfum i dotknęła się Jego płaszcza.28Mówiła bowiem:
,,Zebym choć dotknęła Jego pŁaszcza, a będę zdrowa".
29Zaraz tez ustał jej krwotok ipoczuła w [swym] ciele,
ze jest uleczona z dolegliwości.

30A Jezus naĘchmiast uświadomił sobie, że moc wy-
szła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytŃ:,,Kto do-
tknął mojego płaszcza?" 31Odpowiedzieli Mu uczniowie:
,,Widzisz, że tłum zewsządCię ściska, apytasz: Kto Mnie
dotknął". 32On jednak rozglądał się, by ljrzeć tę, która
to uczynła.33Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżą-
ca, gdyż wiedziŃa, co się z nią stało, padła przed Nim
iwyznała Mu całą prawdę. 3aOnzaś rzękł do niej: ,,Cór-
ko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokojl ibądźwolna od
swej dolegliwości".

"Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od ptzeŁożo-
nego synagogi i donieśli: ,,Twoja córka umarłą czemLl
jeszcze trudzisz Nauczyciela?" 36Lęcz Jezus, sĘsząc, co
mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: ,,Nie bój się,
wierz tylko!" 37I nię pozwolił nikomu iść ze sobązwy-
jątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
38Tak przyszli do domu przeŁożonego synagogi. Widząc
zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, 3hszedł
irzel.ł do nich: ,,Czemv podnosicie wrzawę ipłaczecie?
Dziecko nie umarło, Ęlko śpi". aol wyśmiewali Go.Lecz
On odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę
dzięcka oraz tych,którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie
dziecko lężało, alUjąwszy dziewczynkę zarękę, rzekł do
niej: ,,Thlitha kLłm",to znaczy: ,Dziewczynko, mówię ci,
wstań!" azDziewczynka natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat, I osłupieli wprost ze zdu-
mienia. a3Przykazńtmteż z naciskiem,żeby nikt o tym
się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Kmj Gerareńąlrow (5,1) wziął swojq nazwę od miasta
Gerary, lłóre, wedfug paekańa zrilożył Alelaander
Wieki Odpowiada orn dzisiejszetnu Jerasz w Jordanii"
oklb 35 lłn na pdnoc od Ammąnu Administracja
r4lmska ńrryk Geraą, jako wolne miasto, do ol<ręgl
Deknpolis. Geraza, leĄca na szlalał handlou.ym zwatEvn
,,drogq l<rólewslą", ldóry od Damaszluwiódł ful Morzą
Czerworrcgo, Ęła jednym z rwjważniejs4lch miaś ła
wschód od Jordanu. Natomiast miejscem egzorcyzmu
z Mk 5,1-20, jak sĘ uwłżn odVw., była mĘscowość
Gageza (daś ssn okłllice El-Kurci" nawschodnim
brzegl leziara Tyberiadzkiego). Ti,tnj właśnie msnly
odklpane pomstałości bimntyjskiego kościoła z Vw
(povtyż:ej ), laóry zbufulwarn Ęć możn dln upamiętnienin
lych wydazer1.

Świnie na pastwistu (5,11). HofuwĘ trzody mjmowaĘ
sĘ ludy osindłe, natomiast ttrymanie bąranów i kóz
rozpowszechnione Ęo wśród ludności wędrownej.
Nielłów uważnjq, że zakaz datyczqcy hodawli świń
wśród Zydów wziął sĘ z negaĘvvnej ocerly hodowców
drobniej szych zwizaąt gospodarskich. W kontekście
ałangelicznym obecność wieplzy wskazuje na to,
ż:e miejsce akcji to środowisko pogan.

hzełożony synago§ (5,22). Archisynagogos - /o
rozpowszechnfuny wśród Zydów w czasach rrymskith
i znany rówmież poganom q)nil grecki. Urcqd przełożo-
nego synagogi mógl pochodziź z wyboru lub Ęć
yvymączony paez ńadzę; w niektórych pt4lpądkach
Ęa to funkcja dziedziczna. Pełłlił on rolę ptzewodnika
duchowego i ołganizował Ącie relĘijne wspólnoql;
do niego należał wybór osób odpowiedzialnych za
c4ltanie Prawa i prowadzenie modlitw, on też kierował
budowq bądź odnawianiem synagog,

,,Th]itha hlrn". Nielłóruy z
ucmrrych sWonni są u,yj aśniać
§awa z Mk 5,41 poprzez
odnięsienie do wspomirulnego
w różnych dawrych opowie-
ściach znyczaj u uzdrąwianią
chorych m pośrednictwem
taj emrrych mlclęć w jakimś
obcym ję4lfu. Th intetpretaĘa
nie j est jednak poprąwa,
ponitważ pominĘto fak, że
wstąwki w j ęzylu ałamej skiłtt,
hólym po§ugiwał sĘ Jezus, są
wielol<rotnie pr4,taczane ptzez
sw. Mai<ą (obok lezLupr4l
wslo-zeszaniu cófti J ąirą.
Intaglio Riccarda Thuńgny, XI w
Padwa, Ba4likn św. ItłsĄlny).
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Jezus wraca w swoje rodzinne strony, czyli do Na-
zarętu. Jego obecność przyjmowana jest ze zdziwię-
niem, lecz takźe wynvala swois§ rodzaj sarkastycz-
nego sceptycyzmu. W oczach swych ziomków jest On
jedynte tekton (po grecku,,robotnik obrabiająry drew-
no, kamień lub metal"). Odbiera się Go tez jako ,,syna
Maryi", kobieĘ znanej w mieście fiest to jeĄłry przy-
padek, kiedy u św. Marka przytacza się to imię, przy
cTym zastanawiający jest brak wzmianki o ojcu).
Jezus ma tu jeszcze,,braci i siostry" fiak wiadomo,
w językach orientalnych określa się w ten sposób
wszelkie więzy rodzinne i klanowe). Komentując to
chłodne prĄęcie, Pan odpowiada ludow}ryn przysło-
wiem o jasnym przesłaniu: ,,Ęlko w swojej ojczłź-
nie... może być prorok tak lekcewazony".

Jezus mówi to zwyraźnągoryczą,dziwiąc się temu
,,powątpiewaniu" o Nim (dosłownie,,przeszkodzie"
w sercach mieszkańców Nazaretu). Wrazz§m ,,nie-
dowiarstwem", jakie Go zewsząd otacza, św. Marek
kończy drugą sekcję swojej Ewangelii, którą rozpo-
czĄw rozdz.3 (w. 7). Między Mk 6,6 a 8,30 zawiera
się trzecia część, której początkiem jest powierzenie
ptzez I ezusa misji apostolskiej Dwunastu, Ogromny
nacisk połozony został na absolutne ubóstwo misjo-
narza (wolno mu mieć ze sobą Ęlko laskę i sandały,
których św. Mateusz zabraniał jeszcze radykalniej -
por. 10,10) orazna charakter jego posfugi: powinien
wzywać do nawrócenia, prrybliżaó ludziom zbawie-
nie poprzez walkę ze złem i szatanem oraz uzdra-
wiająco namaszczać chorych. Uczeń Pański powinien
być praktycznym naśladowcą swojego Mistrza.

Nadszedł czas na mękę i śmierć Jana Chrzciciela.
Na kartach tej Ewangelii pojawia się Herod Anty-
pas, syn Heroda Wielkiego, który będzie panował nad
częścią terytorium ojca od roku 4 przed Chr. do 39
ery chrześcijańskiej. Tekst śr. Marka jest duzo łw-
szy od Mateuszowego i wydaje się niemal włączać
nas w tę tak dobrze znaną tragedię, tak iż nię ma
potrzebyjej streszczania. Lepiej będzie, jeśli czytę|-
nik pozna ją sam. Nie brak tu nieścisłości historycz-
nych, Iecz są one drugoruędne i wprowadzonę ptzez
ewangelistę po to, żeby przedstawić los Poprzednika
Pańskiego jako pewną anĘqpację męki Chrystusa,
Historyk Józef F|awiusz umieścił ten fakt w twierd4l
Macherontu, na wschód od Morza Martwego.

Opowiadanie zostało wprowadzone z konkretnym
ewangelizująrym celem. W wersetach 14-16 opisane
są bowiem reakcje tfumów orźv samego Heroda na
tow arzyszącą Jezusowi sławę. Niejed ęn prTpvszcza
- i król jest z tego powodu zbulwersowany - ze to
Jan Chrzciciel, który powstał z martwych. W decy-
dująry sposób pytanie o Jego prawdziwą tozsamość
pojawi się w części dalszej (8,27-29),by wyznaczyć,
jak to się potem okaże, radykalny zwrot w Ewangelii
Markowej otaz w zamiarach powolnego odsłaniania
przed nami prawdziwych rysów w portrecie Jezusa.
Ten fragmentkońcry się opisem powrotu apostołów
z ich pierwszej misji oraz zdanym przez nich Chry-
stusowi laportem o przepowiadaniu i wykonanym
dziele.
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JEZUS W NAZARECIE I MISJA DWI]NASTL-
Mt 13,53-58; Łk 4,16-30; Mt 9,35; 10,1.5-14; Łk -

lWyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodz. -

nego miasta. A towarzyszyli Mu Jego ucznior,, _.

l - l ?Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać rr . , -

nagodze; a wielu, przysłuchując się, pl,tało ze zdzll''.,-
niem: ,,Skąd to u niego? I co to za mądrość, która r: -
jest dana? I takie cuda dzieją się przezjego ręce| :C;,
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Juc-,
i Szymona? Czyż nie zyją tu u nas także jego siostn , 

-

I powątpiewali o Nim. aA Jezus mówił im: ,,Tylko w s\\.-
jej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim don:-
może być prorok tak lekceważony". 5I nie mógł ta.'
zdziałać zadnego cudu, jedynie na kilku chorych połon l
ręce i uzdrowił ich. 6Dziwił się tez ich niędowiarstsu.

potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
?Następnie prrywołał do siebie Dwunastu izacząłroz-

slać ich po dwóch. Dał im teżwŁadzę nad duchami nie -

czystymi 8iprzykazałim,żeby nic z sobą nie brali na drt -

gępróczlaski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzyw trzo-
sie. 

g,,Ale idźcie obuci w sandały i nię wdziewajcie dwóct:
sukien!" 10I mówił do nich: ,,Gdy do jakiegoś domu u ej-
dziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. '1Jeśli v
jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchac.
wychodząc stamtąd, strząśnijcie ploch z nóg waszych nć
świadectwo dla nich!" r2Oni więc wyszli i wąrwali dt-
nawracania się. 13Wyrzlca|i tęż wiele zĘch duchóri.
a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

śmierć Jana chrzciciela
Mt 14,1-12; Łk 9,7-9; 3,]9-:,-,

raTakie król Herod posłyszał o Nim, gdyz Jego imie
nabrało rozgłosu, i mówił: ,,Jan Chrzciciel powstał
zmartwychi dlatego moce cudotwórcze działająw nim".
15lnni zaś mówili: ,,To jest E|iasz"; jeszcze inni utrzym1-
wali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. 16He-

rod, słysząc to, mawiał: ,,To Jan, którego ściąć kazałem.
zmartwychwstał".

17Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i mviąza-
nego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, zonr
brata swego, Filipa, którąwziął za żonę.l8Jan bowiem
napominał Hęroda: ,,Nie wolno ci mieć zony twego bra-
ta". 19A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go
zgładzić,lecz nie mogła. zoHerod bowiem czułlękprzed
Janem, widząc, ze jest mężem prawym i świętym, i brał
go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duĄ nie-
pokój, a jednak chętnie go słuchał.
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zlotóżchwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień
swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, do-
wódcom wojskowym i osobistościom w Galilei, "Gdy
córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się
Herodowi i współbiesiadnikom, Król rzekł do dziewcry-
ny: ,,Proś mnie, o co chcesz, a dam ci". 23Nawet jęj przy-
siągł: ,,Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mo-
jego królestwa". 2aOna wyszła i zapytała swą matkę:
,,O co mam prosić?" Th odpowiedziała:,,O głowę Jana
Chrzciciela". 25Natychmiast podeszła z pośpiechem do
króla i poprosiła: ,,Chcę, zebyś mi zaraz dał na misie
głowę Jana Chrzciciela". 26,Ą król bardzo się zasmucił,
ale przezwzgląd naprzysięgę i na biesiadników nie chciał
jej odmówić.z1Zataz teżkról posłał kata i polecił przy-
nieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu
28i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie,
adziewczyna dała swej matce.2gUczniowie Jana, dowie-
dziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złoĘli je
w grobie.

Jezus rozmnaza chleb i kroczy po jeziorze
Mt 14,13-3ó; Łk 9,10-17; I ó,1-2]

30Wtedy Apostołowię zebrali się u Jezusa i opowie-
dzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nalczal|31A On
rzekł do nich: ,,Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco". Thk wielu bowiem przychodziło
i odchodziŁo, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
3'OdpĘnęli więc łodzią na pustkowie, osobno.

mieć w poprzednim ałiqzku). Po zmatwychwstąniu
Iezusą ląkub zajmował w Kościele jerozolimskim
bardzo vłysoką po4lcję: to właśnie jemu pzypisywany
jest ,,List św. Jakubą". Niektóre z dawnych źródeł
chneścijańskich (zdają sĘ one potwierdzać w rela-
cjach Ądowskiego historyka lózefa Flawiusza) datujq
śmierć Jakuba, ukamienowanego po oskążeniu ze
strony ńadz żydowskich, na krótko przed zbwzeniem
świątyni w lerozolimie w 70 r (powyżej: Iakub
Młods4l. Malowidło na desce ąutorstvva Mąestro
Zaccańa, XW w. Spello, Pinakoteka Miejska),

Stnrysnqć proch znĘ (6,11). Gest ten wykonywany Ę
pruez Zydóvv, gdy opuszczali terytońum pogan, nie chcąc
pt4 powrocie do svllch domów skąląć swiętej ziemi
Izraelą. Wpr4padku apostołów miało to omaczać
uznanie danego miejsca m poganskie, a więc wykluczone
ze wspólnoty ,,prawdziwego lzraela", tvvorzonej paez
tych, któt4l pr4ljęli Dobrq Nowinę.

Uwięzienie Jana Chąciciela (6,17), Jak podaje lózef
Flawiusz, Herod obąwiał się wpĘwu Jana na zvykły
lud, co mogtoby się zakońcryć buntem. Waśnie
dlatego uwięzil go w rwierdzy r-:-
Mąchęront i tam też prawdo- 

|

podobnie lan zginqł.
Twierdza usytuowana była
na zieminch perei, na
wschód od Morza Mattwego,
i podobnie do innych
wzniesionych przez Heroda
Wielkiego obiektów, shłżyła
za re4l den cj ę kró lew s l<ą.

Wykopaliska wydoĄĄ
rów nież p ozo st ało ś ć wielkiej
sali jadalnej (triclinium)
w której być może rozegrała
się scena, jaką zrelacjonował
św. Marek (obok: Ian
Chruciciel prowadzony do
więzienia. Min,, XW w.

Lyon, Biblioteka Miei ska ).

Jakub, brat Jezusa (6,3).
Uważa się go za jednego
z apostołów, jak twierdzi
św. Pąweł. Stqd wziął sĘ
pogląd, że można go
utożsamiać z jednym
z Dwunastu, prawdopo-
dobnie z Jakubem, synem
Alfeusza (byłĘ to ,,Jakub
Młodszy" - Mk 15,40).
Jego matce było na imię
M ańa. Niektózy, opiera-
jqc się na I 19,25, pr4l-
puszczajq, że była ona
siosĄ Matki lezusa:
określenie,,brat" można
by tu więc rozumieć jako
,,kuryn". Nątomiąst
w koś c iołą c h ws cho dnich
rozpowszechniona jest
tradycja, w myśl której
uważa się go za przyrod-
niego brata Jezusa, syna
Józefa Qózef miałĘ go
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Oto pierwszy z dwóch opisów rozmnozęnia chle-
ba (drugi to Mk 8,1-9). Zbiór opowiadań zawartych

Tiędry dwoma przpvołanymi tu,tekstami określa
się zamqlczaj mianem ,,sekcji chlebów". Również
św. Mateusz zamieścił dwa opisy (prawdopodobnie
tego samego wydarzenia, gdy Ęmczasem św. Łu-
kasz i Jan opisują tylko jedno). Jak juz wiemy,
w tekstach biblijnych i w ogóle w stylu narracyjnym
staro{tnego Bliskiego Wschodu możnabyło łączyć
rózne relacje na temat tego samego wydarzenia,
aby zefl wydobyć rozmaite aspekty. Gdy chodzi o
sens, ważne jest ukazanie wzruszonego Jezusa, gdy
owym pozbawionym pasterskiej opieki ,,owcom"
przygotowuje nie tylko ,,mannę" - mesjańską ucztę
na pustkowiu,lecztakże ucztę ze swego słowa (,,za-
czĄ ich nauczać"). Koszę z pozostałymi ułomkami
osiągają tutaj Iiczbę dwunastu, zaś ona moze się
odnosić do posługi powierzonej tyluz apostołom.
Koszy w drugim opisie będzie siedem i prawdopo-
dobnie można je skojarzyć z siedmioma diakonami
(Dz 6,I-6).

Zaraz potem Jezus tajemniczo ukazuje się na ta-
fli wód jeziora, wedfug tekstu greckiego, ,,około
cnvartej strazy nocnej", tzn. międąt godziną trze-
cią a szóstą. Stwierdzenie: ,,Ja jestem" moze odsy-
łać - jak to się będzie regularnie powtarzało u św.
Jana - do słów, w jakich Bóg niegdyś przedstawił
się Mojzeszowi (por. Wj 3). Jezus panuje nad ciem-
nymi mocami chaosu i zła swojąwszechpotężnąwła-
dzą, która jednak pozostaje zakryta przedwzrokiem
przestraszonych i,,otępiałych umysłowo" uczniów.
Rozdział 6 koficry się swego rodzaju syntezą Jego
działalności: jest to jedno z wielu ,,summariów", ja-
kimi przeplecione są pierwsze rozdziaĘ Ewangelii
Markowej.

Wchodzimy następnie w sedno sporu, w któryrn
Jezus ptzeciwstawia się faryzeuszom i uczonym
w Piśmie, przybyĘm niemal jak na inspekcję z Je-
rozolimy do Galilei, czyli daleko na północ, gdzie
Pan wygłaszał początkowe z publicznych wystąpień.
Pierwsza dyskusja ma rwiązek z zachow}rvaniem
utrwalonych przeztradyĄę norm co do czystości ry-
tualnej, których prrykładem jest obmywanie ciała
oraznaczyń. Jezus reaguje tutaj jak prorok, odwo-
łując się wprost do Iz 29,13, by podkreślić prymat
szczerych intencji oraz Ęcia nad bezdusznym i czy-
sto zewnętrznym rytualizmem.

Drugi przedmiot zatargu z far:yzeuszami to ały-
czaj korban, czyli zastępowanie tego, co miało być
odłozone na utrrymanie własnych rodziców w staro-
ści, ,,ofiarą woĘwną" (taka jest oryginalna treść tego
terminu), składaną dla potrzeb kultu. Jezus złatuto-
ścią demaskuje fałsz ukryty zatątradycją, która pod
płaszczykiem prawa i religijności okazuje się najja-
skrawszym i oczlłvistym naruszeniem dekalogu
(Wj 20,12), słowa Bozego otaz rzęc:rywisĘch religij-
nych wymagań (Wj 21,17). Raz jeszcze ujawnia się
tu nastawienie Jezusa, by oceniać religijność po ser-
cu człowieka, po jego posfuszeństwie woli Bozej na
co dzień.

I42 - BIBLIADI-Ą KAzDEGo

33Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauwaz\łL
to i zbiegli się tam pieszo ze ws4/stkich miast, a na\\e:
ich wyprzedzili. 3aGdy Jezus wysiadł, ĄrzŃ wielki tfun-_.

ZlitowŃ się nad nimi, byli bowiem jak owce nie majati
pasterza. I zaczął ich nalczać o wielu [sprawachl.
35A gdy pora była jużpóźna,prrystąpili do Niego uczrlitl
wie i rzekli: ,,Miejsce to jest pustkowiem , a pora jnż poź-
na. 36Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i llsl"
a kupią sobie coś do jedzenia".31Lecz On im odporr-ie-
dziń: ,,Wy dajcie im jeść!" Rzekli Mu: ,,Mamy pój>c
i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść.'--
38On ich spytał: ,,Ile macie chlebów? Idźcie,zobaczcie'."'
Gdy się upewnili, rzekli:. ,,Pięć i dwie ryby". 39Wtedr

polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej tra-
wie. aol rozŁoĘli się, gromada przł gromadzie, po stu
i pięćdziesięciu. alA wziąwszy pięć chlebów i dwie rybv.
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał
chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie rybr
rozdzieltł między wszystkich. a2Jedli wszyscy do svta
a3i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomkóri
i [resztek] z ryb. 

14A Ęch, którzy jedli chleby, było pieć

Ęsięcy mężczyzn.
asZaraz też przynaglił swych uczniów, zeby wsiedli do

łodzi ilvqyryzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, za-
nim sam odprawi tłum. a6Rozstawszy się więc z nimi.
odszedł na górę, uĘ się modlić. a7Wieczór zapadł,Łódż
była na środku jezioru, a On sam jeden na lądzie.
asWidząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr bi1
im przeciwny, około czwartej straĘ nocnej przyszedł do
nich,lłocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. a9Oni zaś.
gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zja-
wa, i zaczęli krzyczeć.soWidzieli Go bowiem wszysc\
izatrwoĘli się. Lecz Onzaraz przemówił do nich: ,,Od-
wagi, to Ja jestem, nie bójcie się!" st1 wszedł do nich do
łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdu-
mieli się w duszy, 52nię zrozumieli bowiem [zajścia]
z chlebami, gdyz umysł ich był otępiaĘ.

*Gdy się przeprawil| przypĘnęli do ziemi Genezaret
i przybili do brzegu. saSkoro wysiedli z łodzi, zaraz Go
tozpoznano. 55ludzie biegali po całej owej okolicy i za-
częliznosić na noszach chorych tam, gdzie,jak sĘszeli.
przebywa.56I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast
czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili
Go, żeby ci choć frędzli u Jego pŁaszcza mogli dotknąć.
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.
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TRADYCJE FARYZEUSZY
A PRAIVDZNIA CZYSTOŚĆ wNnrnzł

Mt 15,1-28
lZębrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych
w Piś mi e, któr zy pr zybyli z J er o zolimy. 2I z a:uw a-

Ęli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek
nieczystymi,to znaczy nie obmyĘmi rękami. 3Faryzeusze

bowiem, i w o góle Zy dzi, tr zymając się tradycj i starszych,
nie jedzą,jeśli sobie rąk nie obmyją, tozluźntając pięść.
aI [gdywrócą]zrynku,nie jedzą, dopóki się nie obmyją.
Jest Jeszcze więle innych fzwyczajów], które przejęli
i których przestrzegają, jak obmyrvanie kubków, dzban-
ków, naczy ń mie dzi anych. 5 Z apytali Go więc f ary ze usze
i uczeni w Piśmie: ,,Dlaczego Twoi uczniowie nie postę-
pują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi
rękami?" 6OdpowiedziaŁ im: ,,Słusznie prorok lzajasz
powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:

Tbn lud czci Mnie wargami,
lecz sercem svvym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno,
uczqc zasad podanych przez ludzi,

8Uchyliliście przykazanie Boże, a trrymacie się ludz-
kiej tradycji, < dokonujecie obmywania dzbanków
i kubków. I wiele innych podobnych rzęczy czynicie >".
9I mówił do nich: ,,Sprawnie uchylacie Boże przykaza-
nie, aby swoją tradycję zachować.l]Mojżesz tak powie-
dział: Czcij ojca swego i matkę swojq, oraz: Kto złorzeczy
ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.l1A wy mówicie:
<Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy da-
rem [złozonym w ofierze] jest to, co miało być ode mnie
wsparciem dla ciebie> - 12to już nie pozwalacie mu nic
ucrynić dla ojca ani dla matki. 13I znosicie słowo Boze
zewzględu na waszą tradycję, którą [sobief przekazali-
ście. Wiele tez innych tym podobnych rzeczy czynicie".

rea,r ,,zlitowął sĘ nad nimi". Thk przetfumaczono
grecki czasownik splarchI,lŁomal, odnosmny do
tzewi, lctóre według wyobrażeń semickich stanowiły
centrum emocjonalno-uczuciowe człowieka.,,Ulinwą-
nie" ,wyażone przez ten czasownik wĄże sĘ z miłoścĘ
i miłosierdziem. W Ewangeliach qlnoptyczrtych §owem
tym określony jest stosunek Boga do grzeszników
(Mt 18,27), ale częściej opisuje ono działalność Jezusa,
jak to jest w Mk 6,34. Słowo to chce wĘc ukazać pełne
miłości Jezusowe c4ny jako ułaściwość typowq boskq.

,,Gromada prry gronur-
dzie, po snł i pĘćdziesię-
ciu". Tel<st Mk 6,40 jest
nawiqzaniem do
Ę 18,21-25, gdńe
znajdujemy opis
zotganizowania sĘ ludu
wybranego na pusĄlni.
Tbl<sty, hóre mówiq
o zasadach organizacyj-
nych wspólnoĘ
z Qumran, świadcą
o Ęm, że w cząsach
Iezusa rrtyślano
o w sp ólno cie o dbudllw ą -
nej paez Boga na końcu
czasówwoparciuoten

ńaśnie wzorzec. Również i inne szczegóły ńawĄzujq do
Starego Ttrtamentu:,,źelona _trawą " ie na myślStar9+o Ttrtamentu: ,,źelona,trawa" pą:wołuje na myś
,zielane pastwiska" z Ps 23. Św. Marek pr4równał więc
ronnnożenie chlebów da ucą mesjańskiej - symbolu
ostatecmego zbawienia, jakie Bóg da swojemu ludowiostatecmego zbawienia, jakie Bóg da swojemu ludowi
(poll1lż:ej : Apostołowie rozdajq chleb. Płaskorzeźbą
W w. Rąwenna, Mlłzeum Arcybiskupie).

7ałwałdziałaść serca jeś stanem, w laórym fiwa ten, ldo
nie może albo nie chce uzrulć Boga za Boga, a Jeaaa m
Majaua. Wyaż:enie to stosowane jest do lego przecivmi-
Ęw (Mk 3,5), c4lli do lzraela, kóry Go nie-prryjął
(Rz 11,25), jak również do pogan. Wynuty Ć4,nńne
paez lezwa uczniom w Mk 6,52 sq więc bardzo mocne
i zostanq powńrzone w 8,17. Ucmiom tnńłn jest
zrozumieć, że Jezus to Mesjasz, Syn BoĄ a pełne
wyznanie wiary będzie moglo
nastqpić furyiero pod lcr4żem.

,,I(orba.n" (7,11). Iest to grecka
transkrypcja hebĄskego
qorbaą którew sposób ogólny
olcresla ,,ofiarę slcładanq Panu",
W czasach lezusa po§ugiwano
się nim w formułach ślubowaĄ
gdy cźowiek decydował się
poswięcić daninę dla Boga.
Tel<sty rabinicme z II w. mówiq,
że stosowanie tych pr4lrzeczeń
było częste, ale dodajq jednaĘ
że je§i lłoś Ę obciążony
o bow Ąz ki e m u trzy myw a n i a
rodńcóW to wówczas takie
ślub ow anie p rz e s t aw ało
obowĄ4lwać (obok: Kapłan
sWadnjqcy chleb na ofiarę.
Min., XVw. Paryż, Biblinteka
Narodowa).
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Konfynuując refl eksję na temat ludzkiego wnętrza
jako właściwego sprawdzi anu autenĘcznej religijno-
ści, Jezus opouriada pewną ,,przypowieść". Jest to
właściwie aforyzm lub raczej obraz (hebrajska nanva
,,przypowieści", masml, ma duzo szgrsze znaczenie
imożna jązastosować równiezw sensie, w jakim uzył
jej tutaj św. Marek). Temat jest oczywisty, a sam Je-
zlls tłlmaczy go tak człowieka czyni nieczys§m to,
co wychodzi z jego głębi, z serca, a więc w ady i grzech,
nie zaś rzecry zew nętt zne, do których tak wielką wagę
ptrywtąrywali faryzejscy przeciwnicy Jezusa w skru-
pulanckim zachowlrnzaniu rytualnych przepisów.

W międryczasie przenosimy się uraz z Jezusem do
graniczącego z Galileą regionu fenickiego.
Tam dochodzi do inrydentu z pevłną poganką która
Go błaga o uzdrowienie swojej órki. Jezus reaguje na
to jak każdy Zyd, określająclzraelitów, zgodnie
zówczpsnpnnyczajem,,dziećmi",pogar'zń,psam7".
Je dn ak stając pr ze d r ozbr ajaj ącą dete rminacj ą
i ufuością pogańskiej matki, dokonuje cudu i pośred-
nio dowodzi, żetym, co oddziela od królestwa Bożego,
nie są społeczno-politycme ani kulturowe sanicę.

Z tego samego regionu, któryw Starym Testamen-
cie był teatrem cudotwórczej działalności Eliasza
(IKrlI7,8-24), przenosimy się terazna drugą stronę
J ezioruTyberiadzkiego (,,morze Galilejskie"), na te-
rytorium Dekapolu, równiez w większości zamiesz-
kałe przez pogan (por. 5,7-20). Thm Jezus uzdrawia
głuchoniemego,wziąwszy go ,,na bok, z dala od tfu-
mów" - jak to się często dzieje w Ewangelii Marko-
wej - proszącprry tym o coś, co zresńąnie zostanie
spełnione, by ś\Ąriadko\łrie uzdrowienia,,nikomu o §,rn
nie mówili". Jest to przecież owa ,,tajemnica me-
sjańska", l<t&ąbędzie się ujawniać powo!. Zwróć-
my jeszcze uwagę nawypowiedzianeprzez Jezusa po
aramejsku Effatha, to znaczy:,,Otwórz się!"

W ten sposób dochodzimy do nowego opisu roznno-
zenia chlebą któty - jak juz wiemy - jest być moze od-
rębną relacją o tym saqlmwydarzeniu opowiedziarylm
wcześniej w Mk 6,33-44. Jakkolwiek by było, mozna
tęż zauwuiryć parę tóżnic: tutaj przed dokonaniem
cudu Jezus ,,odmawia dziękczynienie", tam zń ,,bło-
gosławif'; tutaj pozostaje siedem koszy ułomków, tam
było ich dwanascie, czyli odpowiednio do liczĘ apo-
stołów. Oczywistość cudu nie łp§rva bynajmniej na za-
śĘienie faryzeuszy, wprowadzonych zuraz na rcenęi
nadal domagają się oni ,,znil<u", tj. chcą, żeĘ Jezus
lkazŃ najĄębszą prawdę o sobie samyrn. Odpowiedz
jest utrązmana w stanowc4lm tonie i negatyrł,rra.

Jednak owo niezrozumienie jest również udzińem
samych uczniów, a Jezus zacz,ynamówić o ,,kwasie",
tzn. o zepsuciu, jakie znamionuje kręgi jego przeciw-
ników, żn. faryzeusąl i stronnictwo Heroda. Ucznio-
wie błędnie to odcą,tują, sądząc,że chodzi o zwyĘ
chleb. Na próżno Jezus chce ukazać właściwą per-
spektywę swoich słów, przypominając, co uczyntł
podczas rozmnozenia chleba. Jego pytanie zaprawio-
ne jest goryczą: ,,JeszQze nie pojmujecie?" (na temat
qłnboliki kwasu por. 1 Kor 5,6-8).
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laPotem przywołałznowu tłum do siebie irzel<ł do ni.-
go: ,,Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozlmcie! 15Nic r:,,
wchodzi zzewnątrzw człowieka, co mogłoby uczynić i
nieczystym; |ecz to, co wychodzi z człowieka1 to c^:
człowieka nieczystym. <1óKto ma uszy do słuchania. nl.-
chaj sucha!>"

"Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, ucznir -

wie pytali Go o tę przypowieść. 1EOdpowiedział ir:l
,,I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, ze n,-
z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie moz.
luczynić go nieczysĘm; 19bo nie wchodzi do jego serc.
lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz". Tżl.
uznał wszystkie potrawy za czyste.20I mówił dalej: ..C _

wychodzi z człowięka, to czyni go nieczystym.21Zv,nł-
trza bowiem, z selca ludzkiego pochodzą złe myśli, nie -

rząd, kradzieże, zabójstwa, 22cudzołóstwa, chciwo ś..
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelsr
pycha, głupota. 23Całe to zŁo zwnętrza pochodzi i czr n,
człowieka nieczystym".

2aStamtąd zaśwybrał się i udał w okolice §ru i Sl-do-
nu. Wstąpił do [pewnego] domu i chciał, zeby nik:
o tym nie więdział, nie mógł jednak pozostać w ukr,vciu.
ż5Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córecz-
ka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, pa-
dła Mu do nóg, 26a była to poganka, Syrofenicjank"
z pochodzenia, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucl:
z jej córki. 27I powiedział do niej fJezus]: ,,Pozwól wpien,,
nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb
dzieciom, a rzucać szczeniętom". 28Ona Mu odparła:
,,Tak, Panie,lecz i szczenięta pod stołem jedzą okrusn -

ny po dzieciach". 29On jej rzekJ,. ,,Ptzezwzgląd na te sło-
waidź; zĘ dlch opuścił twoją córkę".

'oGdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące nałoz-
ku; a zĘ duch wyszedł.

3lZnowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł
nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości De-
kapolu. 32Przyprowadzili Mu gfuchoniemego i prosili Go.
żeby połoĘł na niego rękę. 33On wziął go na bok, z dala
od tłumu, włozył palce w jego uszy i śliną dotknął mu
języka;3aa spojrzawszy w niebo, westchnął irzekJ do nie-
go: ,,Effatha", to znaczy: Otwórz się| 35Zaraz otwor4h
się jego lszy, więzy języka się ronviązaĘ i mógł prarr i-
dłowo mówić. 36[Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie
mówili. Lecz imbardziej przykarywał. tym gorliwiej to
r ozgłasza|i. 37 I pr zep ełnieni zdumieniem mówili :,, D o -

brze wszystko uczynił. Nawet gfuchym sfuch prąnvraca
i niemym mowę".
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ROZMNOZENIE SIEDMIU CHLEBÓW
I IIYZNANIE WIARY PIOTRA

Mt 15,32,39; 16,1-28; Łk 9,18-27
iW owym czasie, gdy znowu wielki tłum był
[z Nim] i nie mieli co.jeść, prrywołał do siebie
uczniów irzelłim z,,Zal Mi tego tłumu, bo juz

trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. 3I jeśli ich
puszczę zgłodniaĘch do domu, zasŁabną w drodze, bo
niektórzy z nich przyszli z daleka". aOdpowiedzieli
uczniowie: ,,Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś
nakarmić ich chlebem?" sZapytŃ ich: ,,Ile macie chle-
bów?" Odpowiedzieli: ,,Siedem". 6I polecił tłumowi
usiąść na zięmi. Awziąwszy siedem chlebów, odmówił
dziękczy nieni e, połam ał i daw Ń uczniom, aby j e p o dawa-
li, I podali tłumowi. 7Mieli tez kilka rybek. I nad tymi od-
mówił błogosławieństwo, i polecił j e r ozdać, sJedli do syta,
a pozostaĘch ułomków zebrali siedem koszów. gByło zaś
około czterech Ęsięcy ludzi. Potem ich odprawił.

1jZaraz tez wsiadł z lczniami do łodzi i przybył w oko-
lice DalmanuĘ.

ilNadeszli faryzeusze i zaczęIi z Nim rozprawiać,
a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego
znaku. IzOnzaśwestchnąłw głębi duszy irzek: ,,Czeml
to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam
wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu".
l3A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpĘ-
nął na drugą stronę.

laA uczniowie zapomnieli zabrać chleby, i Ęlko jeden
chleb mieli z sobą w łodzi. l5Wtedy im przykazaŁ:
,,Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu
Heroda!" |6A oni zaczęltrozprawiaćmiędzy sobą o tym,
że nie mają chlebów. 17< Jezus > zalwaĘł to i rzekł do
nich: ,,Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chle-
bów? Jeszczę nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otę-
piałe są wasze umysĘ? 18Majqc oczy, nie widzicie; majqc
uszy, nie sĄlszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów
pełnych ułomków, 19kiedy połamałem pięć chlebów dla
pięciu tysięcy?" Odpowiedzieli Mu:,,Dwanaście".
r0,,A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech
tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?"
Odpowiedzieli: ,,Siedem".2II rzekJ im:. ,,Jeszcze nie ro-
zumiecie?"

Jęryk aramłjŃi. W czasach Jezwa użyuano w Paksty-
nie co najmniej trzech ję4lków: greĘ laóra odAleksan-
dra Wielkiego (356-323 r przed Chr.) wykotzystywana
Ęa w urzędach i handlu międrynarodol,vym; aramej-
skiego - movvy rdzenlrych mieszkańców tych ziem,
najbardziej roąowszechnionej, z licznymi dialelłami,
oraz hebĄskiego - jęłk" literarury i kultu. Dawało się
również zauwaĄć wpłlw łaciny, wżywanĘ przez
rzymskich olalpantów. Iezus mówił po aramejską
o crym swiadczq róvvnięż liczne cytaĘ przytoczone pzez
sw. Marka (wśród ruich ,,Effatha" w Mk 7,34), ale znał
hebrajski (aby c4ltać Pismo), a niewyl<Juczone,
że również co nieco i srelą. Upowszechnienie języka
aramejskiego dnło pocątek targumorĄ c4ii tfumacze-
niom na ten ję4lk l<sĄg Pisma, Ę umożliwić powszech-
niejs4l do nich dostęp (povvyżej: ImĘ,,Jezw" po
aramejsla.l. G*ffią Iw. Ieromlima, Mtaeum lzraela).

Da]maruła (B,10). Chodzi tu o niemanq mĘscowość,
ldórej położenie i nazłą W temątem wielu domniemań
wysuwanych pzez egzegeńw. W równolefum tel<scie

§v. Mateusza znajdujemy Magadnn - inne, róvlrtiez
niemane miejsce. Wydoj, sę, ż:ew 8rę tuwchodzi
miejscowość na zachodnim brzegu Jezbra Galilejskiego.

,,Ztwk z niłba". W ujęciu biĘnym,,mak" to rodzaj
dawodą ż;e BĘ przejmĄe inicjatywę nad roałojem
histońi. Moż:e on Ęć zarówno po4lĄwny, gdy potwierdza
BoĄ obietnicę, jakinegaĘwny, gĘ stanońvtllraz Bożej
katy. Bywa tż niejednozrwczrry, jak np. w Iz 7,10,17,
a to, c4l się okaże fubry bqd:ź zły, umkżnbne jest od
postępowania fudu i od tego, jaką ma on wiarę. Faryze-
wze z Mk B,11 Ądnjq ,,znaląl z nieba", to znac4)
chcieliĘ rwda,vycĄnych Bożych potwierdzeń. Chodziło
o dowody na autenlycmość misjiJezusa. Jednąk
faryzeusze odtzuciliwczesnĘs4l z Jego maków, ą nawet
wypac4lli jego vrmowę (Mk 3,22-30),

,rKwas". Iest on często
stosowany w znączeniu
nega4,łunyn (1 Kor
5,6-8). Faryzeusze stojq
w jednymaędzie
z Herodem, poni,eważ
sprzeciwiajq się Jezusowi
(8, 1 5 ). Naknz wstrzegą-
nia się ich ,,lałasu"
odnosi sĘ do fatyzejskie-
go sposobu myśknin, dll
prezentowanych paez to
ugrupowanie koncepcji
reĘij ny c h i p o lity c my ch
(obok: Palestyńska
kobieta p4lgotowuje ciasto na chleb).
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Duchowej śIepocie przeciwników oraz samych
uczniów przeciwstawiony jest cud z uzdrowieniem
niewidomego . Zawier a on element zdumiewaj ący,
bo dokonuje się w dwóch etapach. Początkowo śle-
piec zaczyna widzieć ludzi,lecz jakby przez mgłę.
Aby uzdrowić go całkowicie, Jezus podejmuje jesz-
cze jednąpróbę. Jak to często byrva u św. Marka, na
koniec i tutaj stawia On warunek, zeby nie rozpo-
wiadać o niezwykĘm zdarzeniu. W tej chwili mamy
przed sobą najwazniejszą scenę w ca§m Markowym
dziele. Wyznacza ona punkt zwrotny równiez w ob-
jawieniu tajemnicy Jezusa i moze uchodzić za linię
gtaniczną, poza którą jest nowa wielka część Ewan-
gelii, która rozciągać się będzie aż po Jerozolimę,
Wzyż i zm arnłychwst an ie.

Jesteśmy teraz pod Cezareą Filipową. To tutai
Piotr, co stanowi zupełną nowość na tle rozmaitych
zdafi na temat fakĘ czn ej tożs amo ści J ezus a, udziela
Mu o dpowie dzi o nadmvy czajny m znaczeniu :,,Ę j e -
steś Chrystus". Wiadomo zaś, że ta nazv,łajest grec-
kim przekładem hebrajskiego,,Mesjasz", czyli
,,pomazantec". Stąd też wyłania się fundamentalny,
\ecz jeszcze nie rozstrzygający element sekretu
Jezusa: ten człowiek, który dokonyrvał cudów i był
pośród nas, tak podobny do innych, okazuje się Me-
sjaszem. Aby odkryć, że jest On równiez ,,Synem
Boga zywego", jak to mamy w paralelnym urywku
u św. Mateusza(16,16),trzebabędzie ze św. Mar-
kiem przebyć jeszcze dfugą drogę.

Piotr nie może się zgodzić właśnie na perspektywę
krzyża, przez cn Mistrz występuje wobec niego z su-
rowym: ,,Zejdź Mi z oczu", zupełnie jakby był on
kusicielem, który nie chce wybrać drogi Bożej, rylko
ludzką, Jezus natomiast po raz pierwszy opisuje swój
przyszły los Mesjasza przeznaczorrego na ukrzyżo-
wanie i śmierć, na ,,utratę Ęcla", by je znów potem
odzyskać w chwale paschalnej. Na taką właśnię dro-
gę powinien wkr ocryć równieżprawdziwy Jego uczeń.
W scenie przemienienia, przypominającej antycypo-
waną chrystofanię paschalną, można będzie wyczuć,
ze tajemnica Jezusa jest jeszcze wznioślejsza od tej,
jaką ujawniło owo wazkie wyznanie wiary Piotra.

Na ,,gótze wysokiej", którą późniejszatradycja utoż-
sami z górą Tabor, wzniesieniem dominująrym nad
całą równinną Galileą, Jezus ukazuje się w pełnym
blasku swego bóstwa. W jednym ze swych plastycz-
nych opisów śv. Marek mówi o szatach lśniących tak
jasno, ,jak zaden folusznik na ziemi wybielić nie zdo-
ła", Przy Jezusie chwalebnym pojawia się tu Eliasz,
reprezenĘący proroków Starego Testamentu, oraz
Mojżesz, uosabiająry Prawo - obie te rzecryrvistości
zwrócone są ku Chrystusowi. Bóg w jeszcze jednej ze
swych wspaniĄch epifanii juz teraz objawia ostatecz-
ną prawdę o swoim,,Synu umiłowan),.tn" (por. także
Mk 1,11). Na to świetliste misterium Jezus jednak
oplJszczazasłonęciszy.Eliasz,któregoZydziuwńali
za postać zapowiadającą nadejście Mesjasza, zostaje
przyw ołany przez apostołów zaraz po przemienieniu,
zaś Jezus, choć nie bezpośrednio, odnosi jego osobę
do Jana Chrzciciela, a Jan właśnie jlżprzyszedł.

146 - sIBI-re DLA KAzDEGo

22Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili }, 1 _

niewidomego i prosili, zeby się go dotknął. 23On ujał :...-
widomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zrr _.,-

mu oczy śliną, połozył na niego ręce i zapytał: ,,Cn ;
widzisz?" 'oA gdy [ten] przejrzał, powiedział: ..\\'i;:.
ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam [ich] niby drzeri,
25Potem znowu połoĘłręce na jego oczy.Iprzejrzał|,_ .

zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz " .-
sno i wyraźnie. 26Jezus odesłał go do domu ze słorla:,
,,§lko do wsi nie wstępuj!"

27Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do rł-ic.s.,
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniti,,,"
,,Zakogo uważają Mnie ludzie?" 28Oni Mu odporr...-
dzięli: ,Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze ir.:
za jednego z proroków". 29On ichzapytał:,,Av/y za ktri
Mnie uwazacie?" Odpowiedział Mu Piotr:,,Ty jesteś \ I;-
sjasz".3oWtedy sulowo imprzykazał, zebynikomu o \i:
nie mówili.

3|I zaczął ich pouczać, ze Syn Człowieczy wiele mu._
wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arc.. -

kapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabit,,.
ale po trzęch dniach zmartwychwstanie. 3żA mówił z*-
pełnie otwarcię te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na btl:.
izaczął Go upominać.33Lecz On obrócił się i patrząc n.
swych uczniów, zgromił Piotra słowami ,,ZejdźMizoczc.
szatanie, bo nie myślisz po Bozemu,leczpo ludzku".

3aPotem przywołał do siebie tłum razem ze swoin:.
uczniami i rzękł im: ,,Jeśli ktoś chce pójść za Mno.
niech się zaprzę samego siebie, niech weźmie krzyz su t
i niech Mnie naśladuje. 35Bo kto chce zachować s\Ąol.
zycie, straci je; a kto straci swe zycie z powodu Mnic
i Ewangelii, zachowa je,36Cóż bowiem zakorzyść stantr-
wi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracic'.
31Bo cóż możę dać człowiek w zamian za swoją dusze.
3EKto się bowiem Mnie i słów moich zawsĘdzi przed nn:
pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Czło-
wiec3y wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojcl
swojego Tazęm z aniołami święĘmi".
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PRZEMIENIENIE
Mt 17,1-13; Łk 9,28-36

1Mówił im także: ,,Zaprawdę, powiadam wam:
Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci,
ńujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy".

2Po sześciu dniach Jezuswziął z sobą Piotra, Jakuba
i Jana izaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
Thm się przemienił wobec nich. 3Jego odzienie stało się
lśniąco białe, tak jak zaden na ziemi folusznik wybielić
nie zdoła. aI lkazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy
rozmawiali z Jenlsem.sWtedy Piotr rzekł do Jezusa:
,,R.abbi, dobrze, ze tu jesteśmy; postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojzesza t jeden dla Elia-
sza". 6Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli prze-
straszeni. 1I zjautił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku
odezwał się glos: ,,To jest mój Syn umiłowany, Jego słu-
chajcie!" 81zataz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo juz
nie widzieli przy sobie, Ęlko samego Jezusa.

oA gdy schodzili z góry,przykazał im, aby nikomu nie
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy
nie powstanie z martwych. |}Zachowali to polecenie,
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy ,,powstać
z martwych". 11I pytali Go: ,,Czemu uczeni w Piśmie
twierdzą, ze wpierw musi przyjśćEltasz?"12A On im
rzehJ,. ,,Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko
naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma
On wiele cierpieć i być wzgardzony. l3Otóz mówię wam:
Eliasz jlż przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak
o nim jest napisane".

,,7łjdź Mi z ocal,
smłanie" (B,33). kn
wyraz oc4lwistej dezapro-
baly wobec Piatra możną
irutetpretow ać w nawiąza-
niu do Mt 4,]0: ,,Id:ź
precz, smtanie ! ", ponin-
ważw ję4llalgreckim
ażyte jest ta samo słowo -
Jezus zułaca stę do niego
jak da ,,ptzeciwnika"
@ierwotlq) selu hebĄ-
skiego sŃan), hóly Go
la,ui, chcqc odciągnqć z drogi wskazanej przez Boga.
Szereg komentatorów woli jednak th,tmac4lć to greckie
zdanie (hypaghe opiso mol) nie przez,,zejdz Mi
z oczu", kcz ,,idź zą Mnq". Odbiemjq onivllrzut
uc4lnbny Pitltroń jako prośbę, Ę pozostał na swoim
miejscu ucznia, kagoś ,,podążajqcego m Jez.!sem",
iuczestrlic4łłw tych cĘżkich chńlach, lłóre dla Niego
nadejdq: to Piotrmusiuc4lć ry odJerusa, jakrozpoma-
wać Boże plany, a nie Jezus od Piatra (powyż:ej: Jezus
i Pbx Płaskorzeźba, Xw Udiłrc, Mttzeum Diecezjalne).

Życie i dusza. Grecki telmin psychE ząstosowąny pruez
sw. Marka w 8,35-36, może oznączać ,,duszę", lecz
w Novury kstąmencie dużo trafniej jest go oddawać
,, Ąciern", lłóre odpowiada hebĄ skiemu nęfęsz,
Paradoks zawałq w Mk 8,35-36 opiera sĘ na grze §ów,
majqcej nłĘzek z podwójnym sensem tego Wrazu:
w sernie potocznym oznacza on po prosttl ciqglość
ludzkiej egrystencji i pehtĘ Ącia, będącą prawdziwym
obrązem danej osoby, lecz ol<reśla on również pojęcir
,,Ącia wiecznego".

Białe szaly sq znakiem przynąleżności do świata
niebian (por, Mk ]6,5). W Mk 9,3 jest to q,rnbol
boskaści Jezwa. W języlu stosowąnym przez tradycję
apokalipĘcznq śnieżnobinłe i lśniqce szaĘ kojar4,ły się
z ludźmi, hórłłnw cudovvny sposób udało sĘ wrócić
do światą b.,luych. Opis szat Jezusa jest pośrednią
zapowie dziq chw akbnego przezvvycĘżenia śmierci
@onżej: Przemienienie. Miniafurą na papirusie. Addis

Abebą, Etiopski
InsĘtut
Naubwy).

,Jqo ńrchaj-
cie? e,Ą.
Małrly ru do
c4)ruena ze
swobodnym
lwwiązaniem ful
q)tątl,tzPwt
18,15:,,Pary
Bógnuój,
wzbudzi ci
proroka spo§ód
braci twoich,
pofulbnego da
mnie, Iego
będziesz

§uchał". To vńasnie lean jeś prawdziwlrn prorokieną
laórego ucz,lbwie pońrlrli §uchąć. Wten sposób
potwierdza sĘ również, żn jest OnwĘl<s4l od Eliasm
i Mojżrczą bo pełniroĘ deq,dujqcą o zbawieniu.
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