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Po swoim przemienieniu Jezus spotyka chorego na
epilepsję. Chociaz ten rodzaj choroby wiązano zwykle
z owładnięciemprzez złego ducha, mamy tu kliniczną
w r ęcz postać zachowń w epilepsj i. Chory bowiem pada
na ziemię, tocząc pianę z ust, zgmrĄając zębami i dręfiviejąc; cośrzuca w ogień lub w wodę silrrie miotające
się ciało, a w końcu człowiek traci prrytomność i wygląda jak martwy. Wokół tego głośnego,,przypadku" wywipuje się dysputa na temat nadprąrodzonej mocy,
jaka mogłaĘ chorego uwolnić. Jezus posiada tę moq
a nawet jej uĄłva, wydając skuteczny rozkaz. który niszcry ńo we wszelkiej, szatańskiej cry flzycznej postaci.
Warto nwócićuwagę, że w greckim oryginale kilka cza-

sowników użytych tutaj do opisu pozornej śmierci,

a potem do opisu samego uzdrowienia, to te same wyrazy, za wmocą których opisana będzie pófuiej śmierć
Jezusa i Jego zmartwychwstanie.

Jezusowe przejście przez mroczny horyzont śmierci

ukazuje źródło Ęcia oraz nadzieiwybiegającej poza
tę śmierć.Lecz Jęzus dodaje, że dzięl<t modlitwie
również i grono Jego uczniów posiada taką mozliwośćzwycięsnva. Dzięki niej bowiem Bóg podejmuje interwencję i zbawia, Ponadto konieczn},m środkiem, aĘ dostąpić cudu, jest wiara, którą zadeklarował ojciec owego uzdrowionego: ,,Wierzę, zaradź
męmu niedowiarstwll" (w.24). Podobnej wiary nie
wykazuje tfum, na który aż trzeba się zdenerwować,
nazywając go ,,plemieniem niewiernlłrn" (w. 19).
Jezus w dalszym ciągu zmierza konsekwentnie do
Jerozolimy. Jest to wędrówka nie tylko geografrczna,
lecztakżę duchowa, co zostaje potwierdzone drugązapowiedzią męki i zmartwychwstania (pierwszą spotkaliśmyw Mk 8,31), stanowiącą syntezę chrześcijńskiego Credo. Jednak uczniowie nie rozumieją jewcze jej
głębokiego sensu. Teraz Jezus zachowuje wobec nich
pewną rezerwę, choć mówi juz o sposobie, wjaki ma się
spełnić Jego mesjanizrn, uzewnętrzniony w wyznaniu
Piotra pod Cezareą Filipową (8,29). Późńe| ju vryłączńeuczniom, udzielona zostaje nauka o §m, co powinno cechować prawdziwego naśladowcę Pańskiego.

Prawdziuy uczeń akceptuje dobro, u kogokolwiek

byłoby ono widoczne: ,,Kto nie jest przeciwko nam,
ten jest znami" (w. a0). Spełnione przezuczniaakty
miłości,nawet tak mry czajne, jak podanie kubka wody
spragnionemu, są czynem jakby dla samego Chrystusa. Kontrastuje z Ęm później szereg dosadnych
obrazów o orientalnym zabarwieniu, piętnujących
gorszycieli. Posfugując się przykładem dziecka, Jezus połozyłnacisk na dziecięcąufność i pokorę, jaką
w relacjach z Ojcem odznaczał się sam. Słowa te skierowane są raczej do ucznia niz do dziecka:kńdy czyn
godząq w wiarę Ęch ,,małych" spotka się z surową
odpowiedzią ze strony Boga. O Gehennie - symbolu
bafuochwa|stw i wszeteczeństwa, jak równiez o niegasnącym ogniu oraz robaku, który toczy ciało (cytat
zlz 66,24) dodajmy, że zapowiadają one nieuchronny Bozy sąd. Na zasadzie asonansu slrrnbolicznego
przywołany zostaje na koniec obraz soli, która ma
walory oczyuczĄące i smakowe, a nadto jest znakiem przymierza i pokoju (Kpł 2,13),
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Jezus Lłzdrawia epilepĘka i poucza uczniów
'aGdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum

,.,,

nich i uczonych w Piśmie,którzy rozprawiali z ., lsSkoro Go zobaczy|i, zaraz podziw ogarnął cah .,_*
i przybiegając, witali Go, r6On ich zapytał:,,O czt-[-, , - prawiacie z nimi?" 17Jeden z tfumu odpowiedziai ].1,,Nauczycielu, przyprowadziłam do Ciebie mojego -. - który ma ducha niemego. 18Ten, gdziekolwiek go pL)c:, ., - ci, tzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrąlta zębami i :, . twieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go \\1r:-: -

li, ale nie mogli", ]gOdpowiadając im, [Jezus] rz.,

,,O plemię niewielne, jak długo mam być z walTii] --.l-

dfugo mam was znosić? Przyprowadźcte go do \1:-,.
prąłviedli go do Niego. Na widok Jezusa duch z.:
począŁ miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tr:się z pianą na ustach. zlJezus zapytał ojca: ,,Od jak c,,,, na to mu się zdarza?" Ten zaśodrzekł: ,,Od dziecińs:.,.
22I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, zeŁ,r .
zgubić. Lecz jeślicośmożesz,zlitttj się nad nami i: *
móż nam".23Jezus mu odrzekł: ,,Jeśli możesz? S'sn.:ko mozliwe jest dla tego, kto wierzy".2aZaraz oic.-chłopca zawołał:,,Wierz ę, zaradź memu niedowiarsnr 25A Jezus, widząc, że tŁ:um się zbiega, rozkazał surtr,,,,
duchowi nieczystemu: ,,Duchu niemy i gfuchy, rozka;-ję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź " :oA :. .
20I

,

-

!

krzyknął i wyszedł, silnię nim miotając. Chłopiec z..

pozostawał jak martwy, tak ze wielu mówiło: ,,On umarl'27Lęcz Jezus ujął go za rękę i podniósł, & ofl \\sI_::

'uA gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go :-.
osobności:,,D\aczego my nie mogliśmygo wyrzuclc,'29Powiedział im:
,,Ten rodzaj można wyrzucić tylko nl _ dlitwą < ipostem >".
30Po
Ęściustamtąd przemierzali Galileę, On jedn..
nie chciał, zeby ktośo tym wiedziŃ.3lPouczał bou,ie r,

swoich uczniów i mówił im: ,,Syn Człowieczy będzie rrr dany w ręce ludzi. Ci Go zablją,Iecz zabiĘ, po trzec:
dniach zmartwychwstanie". 32Oni jednak nie rozumie
tych słów, a bali się Go pytać.
__

]
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33Tak

przyszli do Kafarnaum. Gdy był fiuz] w domu,

zapytał i:ch ,,O czym to rozprawialiście w drodze ?" 3aLecz

oni milczeli, w drodze bowiem pospruęezali się między
sobą o to, kto z nichjest największy. 35On usiadł, przywołałDwunastu i rzel<ł do nich: ,,Jeśliktośchce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą
wszystkich". 36Potem wziął dziecko, postawiŁ je przed
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 37,,Kto jedno zĘch dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał".
38Wtedy rzekł do Niego Jan:
,,Nauczycielu, widzieliśmy
kogoś, kto nie chodzi z nami,jak w Twoje imię wyrzucał
złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi
z nami". 39Lecz Jezus odrzekł: ,,Przestańcie zabraniać
mu, bo nikt, kto lczynicud w imię moje, nie będzie mógł
zaraz źle mówić o Mnie. 10Kto bowięm nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
alKto wam poda kubek wody do picia, dlatego ze naleĘ cie do Chrystusa, zapr aw dę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody. a2A kto by się stał powodem grzechu dla
jednego z tych maĘch, ktorzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień mĘński lwiązać u szyi i wrzlcić go w morze.
a3Jeśli zatęm Twoja ręka jest dla ciebię powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejśćdo
Ęcia fwiecznego], niz z dwiema rgkami pójśćdo piekła
w ogień nieugaszony. a5I jeślitwoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejśćdo Ęcia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. a7Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem
grzechl, łvyfup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść
do królestwa Bozego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, a8gdzie robak ich nie ginie i ogien nie gaśnie.a9Bokażdyogniem będzie posolony. 50Dobra jest sól;
lecz jeślisól smak swój utraci, czymże ją prryprawicie?
Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój międry sobą".

Demony a probletn chłrób, Wiąrą w i§tnienie demonów,
hóre zagrażają ludzkiemu życią przyc4tniając się do
różnych nieszczęść,cierpień i chorób, błą bąrdzo
rozpowszechni,ona w dnwnych cząsach. Choć w Starym
kstamencie rycnały o rym pojawiajq się w sposób
sporadyczny, to jednak żydowskie pisma z okresu I w.
ptzed Chr do I w. po Cht sulirldczq o żyullm zainteresowaniu temaĘką demonologiczną. W Ewangeli"ach
pewne zachowanin c4l spadajqce ną ludzi nieszcąścin
plzypi.qwane sq demonom (napaĄ szału, utrata
śuchu, wzrolu c4) mowy, sWlnność dn autodestrukcji
lub epilepsja, jakw Mk9,18). C4sto, ale nie zawsze,
ewangeliści dokonujq rozróżnienia między aecrywistq
chorobą a opętaniem przez szatana. Jest tak dlatego,
że interesuje ich przede ws4lśkim aspekt reĘijny:
ząleżnłoim na Ęm, aĘ podkreślićJezusowq zdolność
da kczenia chorób iwypędzanin Ąch duchów. Thka
moc stąje sĘ makiem obecności krókstwą Boż:ego, bo
wszak siły źa mstajq

pokonane. Również
z tego powodu
istnieje rozróżnienie
mĘdzy egmrq)zmami Jezusa a szere-

giem davwiejs4lch

praldyh które miab
na celu posl<raminnie demonów,
klr4lstajqc z magii,
całkowirie obcej
działąniu lezusa

(obok Jezw

wypędza ze ducłry.
Min., XVw. Paryż,

Bibliateka Narodowa).

Wersely 44 i 46
występują tylko
w

nielłórych

dawłrych rękopisach

Ewangelii wedh.łg
sw. Marką. Sq one
idenĘczne
z wersetem a8 Ggdzie robak ich nie umiera i ogień nie
gaśnie'), cytowanym z Iz 66,24; godne zastanowienin
sq jednak późniejsze dopiski jakiegośslłyby, chcącego
objaśnićtut tel<st: po każdyrn podawanym przyWadzie
opisywał on los, jaki czeka tego, kto ma wejśćdo
Gehenny.

,,Solić ogniem", T]udno wyjaśnić to niem)lHe olłeślenie z Mk9,49, proponowano wĘc już różnych interpretacji. W niel<rórych tel<snch rabinicznych sól jest
symbokmwskazujqcym na cierpliwośći znoszenie
cud4lch błędow, ponryłel<, co jest podstawą do utnymania pokoju. Generalnie sól dln Wch zalet smakowych
i konserwujqcych oznacza trwałe zuiqzki, dlatego też
Staty Tbstament ząbiera glos na tunat ,,soli pąłnierza
Boga twego" (M 3,13). ,,Soliź ogniem" bmni rutaj
paradol<salnie, ponieważ łqc4l element, l<tóry konserwuje (sól), z elementem destrukcyjnym (ogień). Być
może ogiń (tak samo jakw ,,chrzczeniu ogniem"
z Mt 3,11) wskazuje na dofftadczenie cietpień i męki,
ptzez l<tóre trzeba paejść,aby osĄgnąć pokaj i pr4mierce z Bogiem, q,mbolizowane przez sól.
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Opuściwszy Galileę, Jezus przemierza leżąq na
poŁudniu region Judei, kierując się ku Jerozolimie.
Podczas tej p odróĘ wy $asza szereg mów, w §lrn równieżpolemicznych, jak np. vzł konfrontacji z faryzęuszamiw zapatrywaniu się na kwestię rozwodów.
Punktem wyjścia jest Prawo Mojzeszowe, przewidujące mozliwość oddalenia zony (w przypadku gdyby
maŁonek znaIań w kobiecie ,,cośodrażającego"
hń 24,1), Tiadycja zydowska z rozmaitym skutkiem
prowadzlła dyskusje wokół interpretacji tego zapisu,
który legł u podstaw praktyki wręczania żońe tnv.
listu rozwodowego. Jezus z miejsca odrzucitutajfaryzejskie dyskusje i dopuszczane Ęątki, cofając się
do początków stworzenia, to znacry do pierwotnego
Bozego zamysfu, jakim Bóg się kierował stwarzając
pierwszą lldzkąparę. W ten sposób odsłonięta zostaj e istota zwię,ku mężcryzny z kobietą. Powołuj ąc
się dwukrotnie na Księgę Rodzaju (I,27 i ż,24), Jezus chce wskazać na całkowite iwyłączne oddanie
się dwojga osób w miłościjako najgłębszy sens mał-

-

zeństwa.

Wszystko inne powstało jako przyzwolenie (10,4)
t przez ,,wzgląd na zatwardziałośćserc waszych"
(10,5). Dlatego też dla chrześcijanina konieczny jest

powrótdonieskazonychpoczątków,czylidopierwot-

nego planu Boga, do nierozerwalności więzów małzenskich, którą nale4z respektować zarówno gdy idzie

o mężcąun,jak i o kobiety. W pośrednim zvliryku
z tym tematem pojawiają się dzieci, które Jenls raz
jeucze (por.9,36-37) przedstawia jako wzór radosnego i bezwarunkowego przyjmowania królestwa
Bozego z najczystszą oraz absolutną ufnością.
Tematem kolejnego dialogu jest droga moralności,na jakiej można osiągnąć Ęcie wieczne. Dla
Jezusa drogą tą jest dekalog, chociń powerrył On

dziesięć przykazań o radykalną rerygnację ze wsąlstkiego, c4rm się jest i co się posiada. w ten sposób
nagromadzony majątek staje się niejako bożkiem,
uniemozliwiającyn dostęp do królestwa Bożego. Silnie przemawia do wyobrźni paradoksalny przyŁJad
z wielbłądem i uchęm igielnym, napróżnołagodzo-

ny interpretacjami, które umniejszaĘ jego jednoznacznąw}łrnowę (por. komentarz do

Mt 19,ż4),

Natomiast oderwanie się od rzeczy materialnych

w kroczeniu za J ezusem oznacza źródło pehri darów

oruzĘciawiecznego, mimo to jednak niew oderwa-

niu od prześladowań, o których mówi św.Marek,

odnosząc się do historycznych doświadczeń swojego
Kościoła.Równiez podróżując do Jerozolimy, Jezus
po razŁrzeci i ostatni (po 8,31 i9,3I) zapowiada swoją śmierć,a po niej czekającąGo chwałę. Posługuje
się ptzy Ęm sformułowaniem, które po latach ma
wejśćdo tekstu powszechnego wyznania wiary chrześcijańskiej (,,tr

zeciego dnia zmarĘchwstał"),

Zwróćmy jeusze uwagę, że opisując Jezusa, gdy dązył On ku swemu ptzeznaczeniu, św.Marek ukazal
Go jako,;wyprzedzającego" uczniów (I0,3ż),do których co chwilę skierowuje specyficzne wskazówki,
jakby na przypieczętowanie ich radykalnej decyzji
opowiedzenia się za królestwem BoĘm,
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MAŁZEŃSTWO I ROZWÓD.
BOGACTWO ł PÓJŚCIE ZA JEZUSEM

Mt 19,1-9.13-30; 20,17-19; Łk 16,18; 18,1: ::
lWybrał się stamtąd iprzyszedŁw granice Jude
iZajordania. A tłumy znowu ściągaĘdo Niesi
i znów je nalczał, jak miał w mvyczaju. 'I pr4 stąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na prtibę, pytali Go, czy wolno męzowi oddalić zonę. 3Odpl-wiadając, zapytał ich: ,,Co wam przykazał Mojżesz)"
aOni rzekli:
,,Mojżesz pozwolił napisać list rozwodorrr
i oddalić".sWówczas lezusrzel<ł do nich: ,,Ptzezwzglac
na zatvłardziałośćserc waszych napisał wam to przl,ka-

_

zanię, 6Le cz na p o czątku stwo rze ni a B ó g s nu o rzył ic h j a k,.
mężczyznę i kobietę: 1dlatego opuści człowiek ojca sv,eg,,
i matkę 8i złqczy się ze swojq żonq, i będq oboje jedmll,
ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałeni,
gCo
więc Bogńączył, tego niech człowięk nie rozdziela".
10W domu uczniowię raz jeszcze pytali Go o to.
'1Powiedział im: ,,Kto oddala swoją zonę, a bierze inna.
popełnia względem niej cudzołóstwo. 12I jeśliżonaopuści
swego mężą avłyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo",

13Przynosili Mu również dzieci, zeby ich dotknał:
lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 1aA Jezus.
widząc to, oburzył się i rzekł do nich: ,,Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im:
do takich bowiem naleĘ królestwo Boże. |sZaprawde.
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bozego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego". 16I biorąc je w objecia, kładłna nie ręce i błogosławiłje.
"Gdy wybierał się w drogę , przybiegŁ pewien człowiek
i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać:
,,Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć Ęcie
wiecznę?" 18Jezus mu rzękł: ,,CzemlJnarywasz Mnię dobrym? Nikt nie jest dobry, Ęlko sam Bóg.lgZnasz pr4-kazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę".
20On Mu odpowiedział:
,,Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości".2lWtedy Jezus spojrzałna niego z miłościątrzękł mu: ,,Jednego ci brakuje.
Idź, sptzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem prryjdź i chodź za
Mną". 22Lęcz on spochmurniał na te słowa i odszędł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości,
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23Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzeW do
swoich

uczniów: ,,Jak trudno Ęm, którzy mają dostatki, wejść
do królestwa Bozego". 2aUczniowie przerazili się Jego
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzękł: ,,Dzieci, jakże
trudno wejśćdo królestwa Bozego ( tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>.25Łafrviej jest wielbłądowi
przejśó przez ucho igielne, niz bogatemu wejśćdo królestwa Bozego". 26,Ą oni tym bardziej się dziwili i mówili
między sobą: ,,Któz więc moze być zbawiony?" 2lJeztls
popatrzył na nich i rzel<ł: ,,U ludzi to niemozliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest mozliwe".
2sWtedy Piotr zaczął mówić do Niego:
,,Oto my opuściliśmywszystkoi poszliśmy zaTobą". 29Jezus odpowiedziń: ,,Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza
domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól30z powodu Mnię i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej tęraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr,
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a Ęcia wiecznego w czasię prry szĘm. 1lecz wielu pierwszych b ę dzie
ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".
32A kiedy byli
w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus
wyprzedzał ich, tak ze się dziwili; ci zaś,którzy szli za
Nim, byli strwozeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął
mówić im o tym, co miało Go spotkać: 33,,Oto idziemy
do Jerozolimy. A [tam] Syn Człowieczy zostanie łvydany arcykapłanom i uczonpn w Piśmie.Oni skazą Go na
śmierćivydadzą poganom. 3aI będą z Niego szydzić,
oplują Go, ubiczująizablją, a po trzech dniach zmartwychwstanie".
3

,,Znjordania", Chodzi tu o Pereę, jeden z olcręgów
administraĘrrych, na jakie dzieliła się Palestyna
w owym cmsie. Naleźnłydo niej tereny na zachód
od Jordanu, ziemir ograniczone od pofudnin przez
rzel<ę Amon (na zdjęciu) oraz obszat; lłórego póhocnq
i wschodnią granicę vvyznaczał region Dekapolu. Herod
Wielki panował w Paleslynie p4l wsparciu-Rzymian
przez 31 lat, ąż do roku 4 przed Cht, a gdy zrnarł,
l<rólestwo mstąłll podzielone międł jeso tuech synów.
Iudea i Samaria pr4lpadły Archelaosowi, l<tóremu
R4lmianie odebrali ulząd w 6 r po chr i obięli nad

Ęmi źemiami bezpośrednie rządy popzez swojego

prokuratora. Herodowi AnĘpasowi powieaono-Galileę
i Pereę, gdźe rządził pinsrujqc uaąd tetrarchy aż do
roku 39. Kolejny syn Heroda, FiĘ, był tetrarchą
sprawującym ńadą nad regionami leącymi na
pdrtocrry mchód od Jeziora Ęberiadzkiego aż do źródeł
Jordanu i panował w latąch od 4 do 34. Geograficzne
wskązówki św. Marką w 10,1 należy najprawdopodobniej rozumieć jako odnosące się do ńem na granicy
Judei z Pereq, a wĘc jako Dolinę Jordanu.
Oddalenie żotly i rozłvód. U Żydów tylkłl mężc4lma mógł
połzucić żonę, jakwnbsla.łjenry po pytaniu postawionym
Jezusowiw Mk 10,2 (ponźej: Abrąhamwypędza Hagar
Płótno Guerciną, ]59]-]666, Mediolan, Pinakltekg
w Breae). Natomiast wersety 11-12 zdajq sĘ odnosić
do prawa obowĄzującego w ślllieciphelWnskirrą gdzie
lłystępować o separację mogla również labietą. Sq one
mpel/wxe alłualizaĘą nauki Jezusa, paemaczonq dla
tyĄ 1łórł stę nawrócili z pogartstwa. Cały szereguwag
w Ewangeki MarkowĘ ponuala przypuszczać, ż:e autor
c4lnił je z ntyśląo chześcijanach pochodzenia pogańskiego (na ptzyWad vtl,jaśnienia pewnych nvyczajów
i th,tmaczenie wstawek po aramejslal). Nielłóre miarodajne mantnkrypĘ Ltzupełnąą cytat z wersetu 7 o §owa:
,,i zfuc4l ry ze swojq żoną".

BIBLIADLAKAZDEGO

-

163

EwłNcplrł wEDŁUG

Manxł 10,35-52 -

1,1,,1,-74

Nadal trwa podróż do Jerozolimy. Do Jezusa zwracają się z prośbądwaj Jego uczniowie, Jakub i Jan,
którzy przedtem byli pr4r Jego przemienieniu (por.
Mk 9,2-10). Prośba ta odsłania prawdę o ich wciąż

jeszcze niedojrzałej wietze, gdyz nie zważają na
uprzednią naukę Jezusa o konieczności poświęceń,
gdy się chce wejśćdo królestwa Bozego. Są oni bowiem najwyrźniej pod wpłwem marzeń o mesjaszu
politycznym, do którego chcielĘ się przyłączyćprzez
udział w jego rządach. Mówiąc o męce, którątrzeba
przeĄć, nim się dojdzie do chwaĘ, Jezus uplastycznił tę prawdę obrazem kielicha, jaki musi wypić, oraz
chrztu,jaki ma przyjąć. Ten epizod staje się dla Nięgo okazją do przedstawienia kodeksu władzy prawdziwie chrześcijańskiej.

Można by ją zwięźle streścić w zdaniu, które bur4,
wszelkie,,polity czne" koncepcj e władzy u tozsami anej z panowaniem (por. 10,44). Najbardziej wzorcowy przykład takiego oddania się w sfuzbie dla innych
stanowi On sam, który,,nie przyszedł, aby Mu słuzono, lecz aby sŁuĘć i dać swoje Ęcie na okup za wielu" (10,45). Mamy tutaj pośrednieodniesienie zarówno do Sługi Pańskiego, o którym m6wlrozdz.53lzajasza - kogoś, kto poświęca swe zycie na ofiarę za
grzechy ludu - jak i do ,,wykupienia" Izraelitów z niewoli egipskiej.

Ostatnią sceną przed przybyciem do Jerozolimy,
usytuowanąw Jerychu, jest cud obdarzeniawzrokiem
niewidomego. Podaje się nawet imię - BarĘmeusz,

czyli ,,syn §m ęlJsza" . Jednak to opowiadanie, w którym spotykamy szereg sugestywnych Ętułów, jaki-

mi ślepiecwzywał swego dobroczyńcę (,,Synu

Dawida... Ięzu... Rabbuni" - ,,mój nauczycielu"),
staje się znakiem dla wszystkich: chodzi tu bowiem
o oświecenie ucznia, który dzięki swej wierze zostaje ,,zbawiony",by iśćza Jezusem ,,drogą" wiodącą
do Jerozolimy - miejsca ukrzyzowania, ale też glo-

rii paschalnej.

Jezus dotarł już do świętego miasta, a Jego tryumfąlny wjazd - opisany w §pie celebracji właściwej Swiętu Namiotów - jest ingresem króla-Mesjasza, który jedzie na osiołku (królewski wierzchowiec
w czasach bez wojny, o którym proroczo mówiłZachariasz - 9,9). Jezusa nazywa się też boskim §ltu-

łem ,,Pan" - po grecku ło Kyńos (11,3) - i obwołuje
tym, który ma dać początek królestwu mesjańskiemu. Szybko jednak się przekonamy, w jak dalece
odmienny od tryumfalnego sposób przeprowadzi On
jego inaugurację. Jezus zatrzymuje się w Betanii,
tuz pod Jerozolimą, na jej przedmieściu. Symboliczny i nieco paradoksalny epizod z uschnięĘm figow-

cem doczeka się wyjaśnienia w dalszej części.

Wzmiankę o braku owoców oraz o związanej z tym
zjawiskiem porą roku naleĄ prawdopodobnie rozumieć jako akcent położonynaczas (i na świątynię),
który nie przyniósł spodziewanych owoców dobra
i sprawiedliwości. Niemal natychmiast nabierze to
konkretnych kształtów w akcie oczyszczenia świą-

Ęni z uprawianego w niej procederu.
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ProśbaJakuba i

Jana

Mt 20.:, --.

35Wtedy podeszli do Niego synowie Zebędęusza. J.kub i Jan, i rzekli: ,,Nauczycielu, pragniemy, żebyśna:

uczyniŁ to, o co Cię poprosimy". 36On ich zapr t;,
37Rzekli Mu: ..D.
,,Co chcecie, żebym wam uczynił?"
nam, zebyśmyw Twojej chwale siedzieli jeden po pr:wej, a drugi po lewej Twej stronie". 38Jezus im odpa:,
,,Nie wiecie, o co pfosicie. Czy mozecie pić kielich, ktiry Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam t,,,;
ochr zczony? " 3gOdpowie dzieli Mu :,, Moze my" . Le cz J e,
zus rzęlł do nich: ,,Kielich, który Ja mam pić, wpra\\dzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć. lr ,
równiez przyjmiecie. aoNie do Mnie jednak naleąv da;
miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostani;
się ono] Ęm, dla których zostało przygotowane".
o'Gdy usłyszało to dziesięciu
[pozostaĘch], poczei.
oblrzać się na Jakuba i Jana. a2A Jezus prrywoŁał ich dc,
siebie irzęl<ł do nich: ,,Wiecie, że ci,którzy uchodza z:
władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczttć swą wŁadzę. a3Nie tak będzie między wami.
Lęczkto by między wami chciał się stać wielkim, niech
będzie sługą waszym. aaA kto by chciał być pierwsnm
między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
a5Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu sfużono.
lecz żeby słuĘći dać swoje zycie jako okup za wielu".
Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem
Mt 20,29-34;

Łk

18,35-1:

a6Takprzyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tfumem wychodził z Jerycha, niewidomy zebrak.

BarĘmeusz, syn Tymeusza,siedzińprzy drodze. 47A sł}sząc, że to jest J ezls z Nazaretu, zaczął wołać:,,Jezusie.
Synu Dawida, ulituj się nade mną!" a8Wielu nastawało
na niego, zeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniejwołał:
a9Jezus przystanał
,,Synu Dawida, ulituj się nade mną!"
irzeM: ,,Zavłołajcie go". I prąlwołali niewidomego, mówiąc mu: ,,Bądźdobrej myśli,wstań, woła cię" .slOnztzucił z siebie płaszcz, zęrwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 51A Jezus przemówił do niego: ,,Co chcesz, abym
ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: ,,Rabbuni, żebym przejrzał". szJezus mu rzekł: ,,Idź, twoja wiara cie
uzdrowiła". Natychmiastprzejrzń i szedł za Nim drogą.

EwaNcBI-rł wEDŁuG św.Menrł 10,35-52

DZI/iL LLNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
Mt

21,.1-27;

Łk

19,28-48; 20,1-8; J 12,12-19; 2,13-22

1Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Be-

tanii na Górzę Oliwnej, posłałdwóch spośród
swoich uczniów żiruehJim: ,,Idźcie do wsi, która
jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie
uwiązane oślę,którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiązcie je i przyprow adźcie tutaj.

3'Ą

gdyby was

kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzeblje i zaraz odeśleje tu z powrotem". aPoszli i znaleźti oślęprrywiązanę do drzwi z zewnątrz, na ulicy.
Odwiązali je, 5a niektórzy ze stojących tam pytali ich:
,,Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?"6Oni zaś
odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I ponvolili im.
7Przyprowadzili więc oślędo Jezusa i zarnlcili na nie
swe płaszcze, a On wsiadł na nie. sWielu zaśsłałoswe
płaszcze na drodze, a inni gaŁązki ściętena polach.
9Ci zaś,którzy Go poprze dzali i którzy szli za Nim,
wołali:
,,Hosanna!
Błogosławiony kn, który pzychodzi w imię Pańskie.
l0Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida,
które nadchodzi.
Hosanna na wysokościach!"
11Thk

przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem
z Dwunastoma do Betanii.
1żNazajutrz, gdy wyszli zBetanii, poczuł głód. 13A widząc z daleka figowiec, okrył liśćmi,podszedł [ku niemlzobaczyć], rrry nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyz nie był
to czas na figi. 14Wtedy rzekł do drzewa: ,,Niechaj juz

nikt nigdy nie je z ciebie owocu!"
uczniowie.

A

sĘszeli to Jego

-

1,1,,1,-14

,,Kielich" i ,,chrzesf' (10,38-39). Kielfuh w Starym

Tbstamencie jest często równoznaczny z nadejściem
sądu Bożego. Nielctóre z żydowskich tel<stów mówiq
o ,,lcielichu śmierci", a we fragmencie apoloyficznej
księgt ,,Męczenstwo i wniebowstqpienie lzajasza" jest on
symbolem męczeństwa. Podobrry jest sens ,,chlzttt":
ząlanie wodąmi równa się cietpieniom i udręce.
Wpotocmym ję4lku greckim z epoki helleńskiej
czasownik baptŁesthai (,,być zanuaonym, polanym
wodq") móg! zatem oznaczać mąlezienie się w pożałowania godnej sytuacji, TakwĘc oĘdwa te §owa
zapowindajq ptzyszłośćpełnq bólu i mąk.

Jerycho (10,46) n o§odek o dośćduĄłn zraczeniu
również w cmsach renną. W epoce helletukiei,

w poróvvnaniu z czasami anĘczrlyrnĄ miasn Ęło paesunięte bardziej na południe, ą Hąsmonetuze (ród z linii

machabejskiej) wybudowali tam warowny mmek Herod
Wielki (zmafu ńnśnie w Jerychu) kazał tam postawić
olbr4lmie budlyle w sĘlu hellenska-romanskiną wśród
lłórych malaż sĘ również jego zimolvy pałac. Wydaje
sĘ, że wĘl<szośćarystokraĘcmych rodźn jerozolimskich
miała tam swoje siedńby na ńmę, kol4lstajqc z łagodnego ldimatu. Ierycho Ęłorównież ostatrlim etapem dla
zdqżnjących z Galiki dll Jerozolimy pielgrzymów, lłóuy
w ten sposób mogli ominąć SamarĘ, stosunki z jej
mieszkańcąmi, lłórychuwąźnnoza heretyków, nie lry|y
bowiem ptzyjazne (povvyżnj: Ruiny letycha).

,,Hosanna" jest translaypcjq hebĄskiego hoszi'a-na ,vybaw!", inwokacji z Psalmu ]]8,24-25, zaczetpniętej
stamtąd paez św.Marka, laóry nie wnł zą celowe
paekładać tego §owa, najwid.oczniej w przekonaniu,
iż musiąło ono być znane jego c4telnikom. Wydaje się,
że jużw judaizrnie olo4lkten straci}
ylyrazem ttyumfu
iwiekiej rądośclPsalm
118 interpretowany
w duchu mesjanskiną
dlatego też rądość

Ę

vvyrażanq

,,hosanna" łqczono
również z oczekiwa-

niemnapotomkll

Dawidawego, lłóry

miałprzynieśćludoń
zbawienie (obok:
ĘazdJezusa do
Ierozolimy,

KVw

Min,

Monąukiano,
Biblioteka MĘska).
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Było tam miejsce zwane ,dziedzńcem (atrium) pogan", gdzie kwitł wszelki mozlĘ handel: qłnieniano walutę, żeĘumożliwić składanie ofiar w obowiązującym pieniądzu, sprzedawano wrięrzęta na ofiarę,
pilnowano umów co do przewozu osób i rzec4l. Jezus
reaguje gniewem na tę gorszącą atmosferę, odwołu-

jąc się do proroctwa na temat c4rstościkultu, który
ma być w zgodzie z sumieniem iĘciem. ZaqĄowany
został prorok Jeremiasz (7,11), protestująry przeciw
ściąganiusanktuarium na poziom ,jaskini zbójńw",

oraz tekst lzajasza (56,7) o Ęm,żemabyć ono otwarte na modlitwę,,wsrystkich narodów" (to ostatnie uściślenie znajdujemy Ęlko u św.Marka). Po dokonaniu
tego oczyszczającego aktu Jezus povvraca do Betanii.

Z wydarzeń, jakie się rozegrały nazajutrz, dowia-

dujemy się, co miał oznaczać ów figowiec, najpierw

poĘ,ty bujnązielenią, a potem ,,uschĘ od korzeni".

Chodzi o wymowną lekcję o Ęm, jakwielką skutecznośćma mocna wiara i modlitwa. Jezus przekazŃ to
w wyrazistych obrazach, mających }\yryć w umyśle
sfuchaczy jakąśfundamentalną naukę. Thk samo
cy . Zw r ó ćmy uwagę, ze św.Łukasz ńagodzi ten ton, zastępując obraz góry rzugaiącej się
w morze zwyczajną, prozaiczną molwą (I'7,6).
nauczal i proro

W Świątyni Jezus prowadzi spór z rządzącąIdasą
polityczną, religijną i intelektualną, która juz wcześniej
planowała Go,,zneutralizować" poprzezusunięcie ze
sceny (11,18). Przedmiotem zatargu jest wŁadza, jaką
Jezus pr4,pisuje sobie samemu w swoich działaniach
i słowach. W odpowiedzi na podchwytliwe pytanie oponentów zmięnia On temat, pytając o źródławładzy
JanaChtzciaela, który się cieszyłwśródludu wielkim
autorytetem. Chodzi tu o metodę dialek§czną, mają-

cą wprowadzić przeciwników w zakłopotanie, a oni
kierując się rozsądkiem, zamiast Mu odpowiedzieć,
mllczą.Jezus jednakw dalsąłn ciągu ich oskarza, Ęm
r azem przypowieści ą o n i euczciwy ch dzier żaw cach
winniry, Jest ona bardzo cątelna: w Biblii winnicą jest
Izrael (Iz 5,1-7; Ps 80), zaś,,ukochanym syTlem"
Chrystus (por..1,1.1 i9,7),którego źIt dzieźawq wyrzucająpozawinnicę, co byćmoże jest aluzją do ukr4lzowania Go poza obrębem Jerozolimy; przekazarue
winniry innym dzieżawcomrówna się otwarciu jej dla
pogan, którzy dołączą do królestwa Bozego. C}tat
zPs 1,18,22-ż3 przypieczętowuje całą pr4powieść,ukazując, że,,kamień odrzucony", czyli Chrystus, będzie
podwaliną tego królestwa, które ma zostać zaprowa-

-

dzone

jń

niebawem.

przeciwnikami Jezusa w nowym starciu sąfaryzeorM poplecznicy Heroda Antypasa (herodianie). Chodzi o kwestię poltĘczną, dotyczącą uznawania władzy Rzymian, cryIi o temat pobieranych
podatków. Odwołując się do ,,obrazu Boga", jakim
:uszę

jest człowiek (Rdz I,27), Jezus potwierdzawyrńne
rozróżnienie dwóch władz: w sprawach gospodarczo-administraryjnych władza polityczna ma swoją autonomię, ponieważ na monecie odbity jest ,,obraz"
cesarza, lecz nie ma ona uprawnień, zeby pokonać
i upokorzyć człowieka, któremu sam Bóg nadałprzy
stwarzaniu własne podobieństwo.
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12,1"-17

15I

przyszli do Jerozolimy. Wszedłsąl do świąĘni.z.-

cząłwyrzucać tych,którzy sprzedawali i kupowali w sl ..tyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i łarr.sprzedawców gołębi; r6nie pozwolił też, zeby ktośprz.niósł sprzęt jakiśprzez świątynię. 17Potem nauczał ic]:.
mówiąc: ,,Czyż nie jest napisane:
Mój dom ma Ęć domem modliny dk ws4lstkich
Iecz wy ucryniliście go jaskiniq zbójców".

narodó,,,,

l8Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie.

szukali sposobu, jak by Go z$adzić. Czlli bowiem le"
pIzed Nim, gdyz caĘ tłum był zachvłycony Jego nauk;
'nGdy zaświeczór zapadł, [Jezus i uczniowie]wychodzi,poza miasto.
a}Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzenj
2lWtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego:
,"Raóbi, patrz, figowiec, który przekląłeś,usechł" , ŻzJezus lrrodpowiedział: ,,Miejcie wiarę w Boga! z3Zapravłdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: <Podnieś się i rzu.]
W morze>), a nie zwątpiw duszy, leczwieruy, Ze Spełni Sie
to, co mówi, tak mu się stanie. 2aDlatego powiadam wam:
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam.
tylko wierzcie, że ottzymacie. 25A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeślimacie cośprzeciw komuś.
aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebacz\l
wam wykro czenia w aszę" .
z7Przyszliznowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po światyni, przystąpili do Niego arcykapłani, lczeni w Piśmie
i starsi ż8i zapytali Go: ,,Jakim prawem to czynisz? I kto
ci dał tę władzę, zebyśto czynił?" zgJezus im odpowiedział: ,,Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na
nie, apowiemwam, jakimprawem to crynię.30Cą, chrzest
Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi". 31Oni zastanawiali się między sobą: ,,Jeślipowiemy: <<Z nieba>>, to nam zarzlci:. <Dlaczego więc nie
uwierzyliście mu?> 32Powiemy: <Od ludzi>?" |Leczfball
się tłumu, poniewaz wszyscy rzeczywiście uwazali Jana
za proroka. 33Odpowiedzieli więc Jezusowi: ,,Nie wiemy". Jezus im rzekł: ,,Zatem i Ja wam nie powiem.
jakim prawem to czynię".

EwaNcBlrł wEDŁuG św.Manxł 71,15-33

Mk

Przebaąenie i modlitwa.

PRZYPO\,VIBŚC O PRZEWROTNYCH

ROLNIKACH

Mt 12,33-46; 22,15-46; Łk 20,9-47; 21,1-4

1I

zaczął mówić do nich w plzypowieściach:
j
,, Pewie n człow tęk załoĄŁ w in n i c ę. O t o c 4ł q mu rem, wykopał tłocznię i zbudowałwieżę.W końcu
oddał j ą w dzier żaw ę rolnikom i wyj echał. 2Gdy nadszedł
czas, posłałdo rolników shgę, by odebrał od nich na|ężną częśó plonów winnicy. 3Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym.4Wtedy posłał do nich drugiego sługę;
lecz i tego zranlli w głowę i zniewaĄlil 5Posłałjeszcze
jednego, i tego zabili.I posłał wielu innych, z których
jednych obili, drugich pozabijali. 6Miał jeszcze jednego
ostatniego,
- umiłowanego syna. Posłałgo do nich jako
bo mówił sobie: <Uszanują mojego syna>. 7lecz owi rolnicy mówili międry sobą: ..To jest dziedzic. Chodźcie,
zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze>>. 8I chwyciwszy,
zabili go i wyrzucili z winnicy. 9Cóż lczyni właściciel
winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda
innym. r0Nie czytaliście tych słów w Piśmie:

Tbn właśniekamień, który odruucili budujqcy,
stal się głowicq wę7ła.
llPan to sprawił i jest cudem w naszych oczach".

starali się Go ljąć,lecz bali się tłumu. Zrozlmieli
bowiem, że przeciw nim opowiedziaŁ tę przypowieść.
Pozostawili Go więc i odeszli.
12I

Inne spory z plzeciwnikami
l3Posłaii natomiast do Niego kilku faryzeuszów i rvłolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. 1aCi przyszli i rzekli do Niego: ,,Nauczycielu, wiemy, że jesteśprawdomówny i na nikim ci nię zależy.
Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, Iecz drogi Bozej
w prawdzie naLlczasz. Czy wolno płacić podatek cezaTowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?" lsLecz On poznał ich obłudę i rzelł do nich: ,,CzemtJ wystawiacie
Mnie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć".
1óPrzynieśli, a On ich zapytał:,,Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli Mu: ,,Cezara". 17Wówczas Jezus
rzekł do nich: ,,Oddajcie więc cezarowi to, co należy do
cezara, a Bogu to, co naleĘ do Boga". I byli pełni podziwu dla Niego.

11,25

-

12,1-17

przywodzi na rrryśl

modlitwę ,,Ojcze nasz", lctórej św.Marek jednak nie
pr4ltocrył, a miejsce to ma odpowirdniku św,Mąteusm (6,14). Stqd teZ w niehórych starożytrrych rękopisach jest ttł dodany werset 26, pr4ltaczający słowa

z

Mt

6,15. Jezus podejmuje w swoim nauczaniu to,

co zostało jń wlpowiedziane w MqdrościSyacha
(28,2-4). Puebaczenie bliźnim to zasadnic4l waruneĘ
żeby zbliĄć się do Boga w modlitwie, natomiast niechęć
do takiego v4lbaczenia znaczy po prosfi.r, że nie uznajemy miłosierdzia Bożego, oka4wanego każdej istocie,
a w dalszej kortsekwencji" że brak nam winry.
,,Wiara ". W Ew angelia ch
synoptyczlrych (sw. Mate-

usz, Marek i Łukasz)
zeczownik ,,wiara"
(greckie pistis) l cmsownik

,,wierryć" (po greclał
pisteuo.) mogq wska4lwać
na postawę kogoś,lło
,,więrzy", tj. ,,daje wiarę"

słovw Bogq mwaftemu
w Piśmie SwięĘm (obok:

Akgońa winry. krakota.

Giovąnni dellą Robbia
i Santi Buglioni. XW w.
Szpital w Ceppo). Może
być ono ptzeknzane
ludziom również paez

anioła aho proroka, toteż

ńaśnienależ:ało,,wier4 ć "

Iąnowi chacicielowi

(11,31). ,,Wiara" jest też h=;.§*ĘlM:_..@
zaufaniem poWadanym w Bogu i w lezusie, a szczególnie wiarą w Ich zdolnośćdo poĘmowania zbawc4lch
interwencji. W tym też sensie vvyraz ,,winra" występuje
w plzlpowieścinch na temat cudów iwyaża sĘ
w modlitwie nuróconej da Boga (11,22-24). Dla
chaeścijan ten cząsov,nik zyskuje wartośćabsolutrtq,
chodzi m bowiem o uwierzenię w prawdę o ztnartwychwstąniu lezusą i o fuszenie ws4lstkim, ż:e On jest
Pąnem. Th wi,ara decyduje o chrześcijarnkiej toźsąmości,stanowiąc zarazem warunek zbąwienia (Mk 16,16).

,,Zabili go i wyrzucik" (12,8). Dokonuje się wĘc nie

tylko olmltnej zbrodni" ale i zbezczeszczenia zwłOh
laórych nie pogrzebano. Nątominst św.Łukasz i Mateusz
w tej samej przypowieści odwracajq kolejnośćwydazeń: dzierźnwcomud,aje sĘ najpieru wyrzucić syna,
a dopiero potem go mbić (pontzej: Gospodaa posyła
do ńnnicy swojego syna. Emalia, XII w. Florencja,
Muzeum del Bargello). Wten sposób obaj dostosowujq
alegorycmq pr4lpowieść do tradycji, która podl<reśla,
że Jezus ,,poniósł męl<ę poza miastem" (IIbr 13,12).

BIBLIADLAKAZDEGO- 167

EwaNcprn wEDŁuG św.Manxł l2,I8-44

Oto kolejny spór i nowi przeciwnicy.

są to saduceusze

Ęm razem

- kapłańska arystokracja. Kurczo-

wo trzymając się rygorysĘcznej ortodoksji oraz |itery święĘchtekstów, negowali oni mozliwośćzmartwychwstania, ponieważ, wedfug nich, Biblia nie
mówiła na ten temat otwarcie i jasno, W centrum
ich polemiki obserwujemy dziwacznykazus, w świetle którego już sama koncepcja zmartwychwstania

jest czymśniepoważnym i zgoła komicznym, W myśl
,,prawa lewiratu" (por. Pwt 25,5-6) człowiek, który
zmarłbezpotomnie, dawał szansę poślubienia owdo-

wiałej zony swojemu bratu, aby tą drogą zapewnić
sobie spadkobiercę. Lecz jeśliżona pr zeĘje śmierć
siedmiu kolejnych braci,którzy nie dadzą oczekiwanego dziedzica, to do którego z mężów będzie
nalężęćprzy zmartv\rychwstaniu? Jezus odrzuca tak
materialisĘczną i prymitywną koncepcję Ęcia przy szłego, ukazując zarazem światBoga, jako rzeczywistośćzycia w caĘ pełni, nie mviązaną już ze schematem doczesnych ludzkich standardów.
Teraz w dyskusję włącza się jakiśuczony w Prawie,

prowokując Jezusa, zeby ustawił wedfug porządku

ważności613 nakazów, jakie w oparciu o Prawo biblijne ustaliła Ądowska tradycja. Jezus udziela na to
odpowiedzi, nie Ęle wyliczając d,wanajważniejsze ze
wsżystkich ptzykazań - mĘ Boga całym swym istnieniem (P\ł/t 6,5), a bliźniego tak jak siebie (por. Kpł
19,18) - ile raczej promując pewną stałą, radykalną
dyspoąlcję do miłości,która wszystko przenika i przemienia, aprzęz to nadaje sens caĘ moralności oraz
samym aktom kultu. To właśnieudało się zrozumięć
rozmówcy Jezusa, dzięń czemu otrzymał od Niego

wyrźnie sformułowaną pochwałę (jest to jedyny przypadek w cztęręch Ewangeliach, kiedy chwalony jest
któryś z ludzi tego pokroju).

Następnie zaśsam Jezus podnosi sprawę interpretowania Biblii, wychodząc od egzegery Ądowskich
sĘbów. Określali oni Mesjasza mianem ,,sy,n Dawida", poniewaz miał to być potomek tego wielkiego monarchy. Jęzlx mvraca się do nich z pfaniem, dlaczego
w Psalmie 110,1 Dawid nazwał Mesjasza-króla ,,Panem",uznając Go w ten sposób za osobę większą od
siebie - bo i skąd taki tytuł? Korąlstając z konkretnej
zydowskiej metody interpretacji więtych Pism, Jezus
sugeruje pośrednio,że Mesjasz jest Bogiem. Dla ówczesnej myśIi egzegeĘcznej było to tezą obcą,wręcz
na pograniczu bluźnierstwa.

Wzmianka o uczonych w Piśmie jest też okazją do
głałtownegoataku na ich zarozumiałość,któr a prze jawia się zarówno w postawach zewnętrznych, jak
i w dziedzinie moralnej. Pod szacown}.ryni pozorami
religijnościĘje się chciwośći fałsz, okrucieństwo
i egoizm.

Dla kontrastu Jezus przeciwstawia im subtel-

ny portret ubogiej wdowy, która daje na swiątr7nię swe
dwa ostatnie pieniĘ|<l, cryli,jeden grosz" - kodrantes,
j ak się mówi po grecku, a jest to jednostka równa mniej

więcej trzem gramom, żn.rzęczywtście tylko ,,pieniążek". A jednakwłaśnieten mĄ dar jest w o czachBoga
i Chrystusa o wiele cenniejszy nż te bogate i składane
na pokaz datll zamożnych obłudników,
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l8Potem przysz|i do Niego saduceusze którzy tu ier,

dzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w tel
sposób: l9,,Nauczycielu, Mojzesz tak nam przepisał:
Jeśliumlze c4ljśbrat i pozostawi żonę, a nie zostąwi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomsfu,_
swemu bratu.20Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojał
żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. 21Dru_ei j"
pojął fza żonę) i też zmarł b ez potomstwa ; tak samo trz e ci. 22I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa, W końcu pc
wszystkich umarła także kobie ta. 23P r zy zmartwychws t a -

niu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żona,
Bo siedmiu miało ją za żonę". 2aJezls im rzekł: ,,C4z
nie dlatego jesteściew błędzie, że nie rozumiecie Pism:
ani mocy Bożej? -Gdy bowiem powstaną z martwvch.
nie będą się ani żenić, ani za mąz wychodzić, ale beda
jak aniołowie w niebie.26Co się zaśĘczy umarĘch. ze
zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Moiżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedziai
do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bó:
Jakuba? 27Nie jest On Bogiem umarĘch, lecz 4w5,ę11.
Jesteście w wielkim błędzie",
28Podszedł takie jeden z uczonych w Piśmie,który sie
im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widzac.
że Jenls dobrze im odpowiedział, zapytał Go: ,,Które
jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" z9Jezus odpowiedział: ,,Pierwsze jest: Sh.łchaj, Izraelu, Pan Bóg nas:
jest jedynym Panem.3jBędziesz miłował Pana, Boga su,ego, całym swoim sercem, całq swoją duszq, całym swoiltt

umysłem i całq swoją mocq,3]Drugie jest to: Będzies:
miłował swe4o bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od łch". 3zRzekł Mu uczonr
w Piśmie: ,,Bardzo dobtze, Nauczycielu, sfusznie powiedziałeś,boJeden jest i nie ma innego prócz Niego ,33Miłować Go cab,rrn sercem, cŃm umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcei

niz wszystkie całopalenia i ofiary". 34Jezus, widzac.
że tozumnie odpowiedziŃ, rzel<ł, do niego: ,,Niedaleko
jesteśod królestwaBożego".I nikt juz nie odwazył sie
Go więcej pytać.
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asNauczając w świątyni,Jezus zapytŃ:
,,Jak mogą twier-

dzić uczeni w Piśmię,ze Mesjasz jest synem Dawida?
36Wszak sam Dawid
mówi moĆą DuchaŚwiętego:
Rzel<ł Pan do

Pana me7o:

Siqdź po prawicy mojej.

az położęTwoich nieplzyjaciół
pod stopy Twoje.

37Sam

Dawid nazrya Go Panem, jakze więc jest [tylko] jego synem?" Aliczny tłum chętnie Go sfuchał.
38I
dalej głosił im swoją naukę: ,,Strzeżcie się uczonych

w Piśmie. Z lpodobaniem chodzą oni w powłóczystych

szatach,lubią pozdrowienia na rynku, 39pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na lcztach.
a0Objadają domy wdów i
dla pozoru odprawiają dfugie
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok".
Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, pr zyp atryvv ał
się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony,
Wielu bogatych wrzucało wiele . a2Przyszła tez jedna uboga wdowa i wrzlciŁa dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
43Wtedy przywoŁał swoich
uczniów i rzękł do nich:
,,Zaprawdę, powiadam wam: Th uboga wdowa wrzuciła
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
aaWszysry bowiem wrzucali
z tego, co im zbywało; ońa
zaśze swego niedostatku wtztlciławszystko, co miała na
swe utrzymanie".
a

1

Bóg ojców (12,26). Nawiq4wanie do Boga Abrahama,
IzaaĘ i lakuba (por LIł 3,6) bło częstym zabiegiem

w ju_daizmie tamrych czasów. W ten Ńaśnie spońb
podl<reślano stałq pomoc Boga, jaką okarywał swoim
wiemym. W hebmjskim tel<scie Sy 51 jest następujqca
modlitwa: ,,Wy§awiajcie Thrczę Abrańama, bÓ Jego
"
rlilośćjest ną wieki. Wysławiajcie Skatę tzaakn,
jest
Ęo_kgo miłość na iuteki. Wysławinicie Poężnego
JakuĘa. bo Jego miłośćjest na wieki". RozpońszeĆhnione bylo również prcekonanie, że hzej z pańarchów
Abraham, Izaak i lakub, przebywają po śmierci
w najbliżs4lm otoczeniu Boga, NawĄzanie
do tych wyobrażeń znajduje
! ptvpowieści u św.Łukaszą 16,19-31. ,.&
]iątomiąst w Ceuaftej Iśiędze
,"'B

-

wyraz
Mącha-

.&

(Ądowskie aŹPło Ź I w.) następtt- 1,_;

Ęejskiej
jqrymi,łó,ami
iońi;,ńr; ,ię

Źńii'"-' ,

twychwstanie męczenników za wfulrę:
,,Kto umiera dla Boga, Ęe również
dla Niego, tak jakAbraham, ImaĘ
Iąkub i ws4)scy pozostali patriarchowie" (obok: Pańarcha Abrahąm.
Rzeźba z XIII w. Fasada Kateńy

o{

w Reims, Francja).

,,Które jest pianvsze ze wsqstkich
prrykaznń? " ( 1 2, 28 ). Hierąrchia
ważnościnąkazów Prawa była sprawq
bardzo mocno dysla,łtowanq przez
uczonych żydowskich (rabbich)
w epoce Jeztaa. Tbl<st rabinicmy
mówi o tym tak: ,,Jeślipaepisy zołają
wyróżnione z powodu ich wagi
i doniosłości,dzĘe się tak...

powodów praktyczrrych i pasterskich.
W tym sensie może zaistnieć dla nas

z

jakies przykazanie większe i ważniejsze. Jakie jest ptzykazanie, lłóre łqc4l
ws4lstkie pomstałe ? Odpowiadamy :

kąka4 kultu bożkow". SĘnna jesi
odpowiedź rabbiego Hillela, jakq
dał on pewnemu poganinowi, który ,
prosił o nauczenie go calego
Ę
Prawa, gdy sam będzie stać na
jednej nodze. Hillel odrzel<ł: ,,Nię
c4lń bliźniemu swemu tego, co tobie
niemiłe. Oto całe Prawo - reszta jest tylkl
interpretacjq. Idź i ucz się!"
Skarb swiątyni. Miejsce, o lł6),rn mowa w Mk 12,41,
znajdowało się na wewnętrcnym dziedzińcu swiątyni
jerozolimskiej. Mogli tam wchodzić tylko Żydzi.-'
Na4wano je również ,,dziedzińcan niewiaŚ|',
aby odróżnić ten plac od dziedźńca położonego bliżej
c.entrum budowli, a dołępnego ryĘcmie dla-mężc4lm
(,,diedziniec lzraelitów" ). W nąrożniku umieszĆzone
W ]rgr:ę, do lłórych sHadało się dtltki na kult (por.
Mt 17,24-27) albo na ofiaty. Greckie słowo ,,drobne''
(lepton) wskaĄe na ńoietę o naimnieiszei wartości

spośród monet będqcych wówcząs w obiegu. Św. Mąrek
nam jej nominał w walucie rzymskie1, używajqc
ęod_aje,

lacińskiego telminu quadrans kóry Śrcsowiny'Ę
równieżw ję4lku greckim, z niewielką zminną'
w translcłypcji (kodrantes). Wą to znikoma,
ą właściwieżadna suma pienięd4l, dlatego też olcreślo-

no

jq

tuilaj

jab

,,grosz".
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Mowa rreschatologiczna" stanowi, obok nauczania
w prąpowieśctach zawartego w rozdziale 4, drugie

wielkich wystąpień Jezusa w Ewangelii Markowej.
W przeciwieństwie do św.Mateusza, św.Marek
z

preferuje bowiem opis przede wsrystkim crynów Jezusa, dając im pierwszeństwo przed Jego słowami.
Punktem wyjściajest tu śvią§mia jerozolimska, której koniec WznacząRzymianie juz w roku 70. Splatającv,ydarzenia obecne z przyszŁymi oraz odwotując się do obrazów znanych z popularnej wówczas

literatury, zwanej,,apokaliptyczną" (por, Księga

Daniela), często zmieniając plan i perspekĘwę, tekst
ten twor4/ rodzaj ogromnego fresku. Jego punktem
wyjściowym jest świątynia,na którą lezls patrzy

z luqt{n Góry Oliwnej, w asyścietylko czterech
uczniów. Do nich też kieruje swą mowę.

Ę-

PerspeĘwa wojen, trzęsień ziemi, klęsĘ sceny
zysów i zdrad religdnych, zapowiedź prześladowania
chrześcijan, których prowadzić się będzie przed ,,sanhedryny'', czyll do sądów, oraz do,,s1magog", a więc na
zgromadzeńa 4ldowskie, proroctwo o skłóconych rodzinach, lecz tak:że powwechność $oszeńa Ewangelii
-wsąntko to ma Ęć opisem zaróvr,no czastlteraźńey
szego -w jakim ĄeKońć/ śv.Marka oraz inne KoscioĘ -jak i prasĄch losówwspólnoty chrześcijańskiej.
Prorok Daniel (9127) podsunął św.Markowi nazwę
,,ohyda spustoszenia". Jest ona nawiązaniem do faktów historycznych, kiedy to posąg Zeusa stan{w świątyni jerozolimskiej, do czego doszło w czasach Antiocha IV Epifanesa oraz zbrojnych wystąpień Machabeus4, przeciw syrohellenistom (167 -164 przed Chr.).

Nawołwanie, żeby lciekać z własnych posiadłości,

odsyła do biblijnego epizodlszucieczkąLota z Sodomy, zagrożonej Boa7m wyrokiem (Rdz 19). Tiagedia
ciężamych, wydająrych swe dzieci nałup przerńającej przysńośa, oraz obecność wybrńów Boga, któr4l wstawiają się do Niego, ńy skrócić ten czas udrę-

ki, są natomiast elementami Ępowyni dla fiteratury
apokalipĘcznej. Oszllkńczy mesjasze i fałszywi prorocy (w. 22) sąaluzją do pewnych postaci, o których
wspominają również Dzieje Apostolskie (5,36-37),
takich j ak Teodas cąz Judas z GallejczyŁktórzy przedstawiali siebie jako wybrńów.

Jednak terazprzeńeśmy nasz wzrok na przllście

Syrra Człowie czego, będące przypieczętowaniem hi-

storii świata(por. Dn 7,13) przez powszechne zjednoczenie wsąystkich narodów. Krótka przypowieść
o figowcu, który swoim wyglądem wrózy bliskie już
lato, akcentuje sprawę bacznĄ uwagi, z jaką chrze-

ścijanin powinien wyczekiwać tego przyjścia.Być
moze pierwotny Kościółmiał nadzieję i sądztł, że
dokona się ono jeszczew Ąącympokoleniu. Niezaleznie od tego Jezus stwierdza, że nawet Jemu nie
jest znany tendziefi, poniewazwliczasię on do ostatecznego i okrytego tajemnicą planu Ojca. Koniecznie jednak trzęba czuwać, i Chrystus pomaga tu sobie pr4zpowieścią: słud4, oczekująry na nieobecnego
pana muszą wykaąwać czljnośćw kazdej porze, po-

nięwń nie wiedzą, o której spośród cżerech ,,stra-

Ę',najal<tedzieliła

się noc,

ichpanpowróci do domu.
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MOWA O CZASACH OSTATECZNYCH
I POWTORNYM PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Mt 24,1-51;Łk 21.:

:,

1Gdy wychodził ze świątyni,rzekł Mu jede .
z uczniów,, ,,Nauczycielu, patrz, co za kamien_=
i jakie budowle!" 2Jezus mu odpowiedział: ..\\ l-

dzisz te potęzne budowle? Nie zostanie tu kamień n.
kamieniu, który by nie był zwalony". 'A gdy siedział n.
Górzę Oliwnej, naplzeciw świątyni,pytali Go na osoŁ,nościPiotr, Jakub, Jan i Andrzej: a,,Powiedz nam, kied-,
to nastąpi? I jaki będzię znak, gdy to wszystko zacznic
się spełniać?" sWówczas Jezus zacząłim mówić: ,,Strzezcie się, zeby was kto nie zwiódł.dWielu przyjdzie poc
moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, I wielu
w błąd wprowadzą. ?Kiedy więc usĘszycie o wojnacl:
i odgłosy wojenne, nie trwózcie sięl To musi się stać, al;
to jeszcze nie koniec.8Powstanie bowiem naród plzecił,
narodowi i królestwo przeciw królestwu;wystąpią miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest [dopiero] początkiem boleści.
nA nuy miejcie się na baczności. Wydawać was będa
sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed
namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. LqLecz najpierw musi brc
głoszona Ewangelia wszystkim narodom. 11A gdy was
poprowadzą, żeby was wydać, nie marfwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w orł,ej
chwili będzie dane. Bo nie wy bę dzięcie mówić, lecz Duch
Swięty. lzBratna śmierćwydabrata, a ojciec swoje dziecko; powstanądzieciprzeciw rodzicom i o śmierćich prn prawią. 13I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imięnia. Lęczkto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

EwaNcBI-tł wEDŁuG św.Manxł 73,I-3]

'oA gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającątam,
gdziebyć nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wte-

dy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
15Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi
do domu, zeby cośzabrać.lóA kto będzie na polu, niech
nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz .L1Biadazaśbrzemiennym i karmiącym w owe dni. 18A módlcie się, zeby nie
wypadło to w zimie. rgAlbowiem dni owe będą czasem
ucisku, jakiego nie było od poczqtku stvvoruenia, którego
Bóg dokonał, aż do dni obecnycł i nigdy nie będzie.
20I gdyby Pan nię skrócił owych dni, nikt by nie oca7ał.
Ale skrócił te dni zewzględll na wybranych, których sobie obrał.
21I jeśliby
wtedy ktośwam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. 22Powstaną bowiem fałsz}rpi
mesjasze i fałsz},rvi prorocy, a crynić będą znaki i cuda,

Mowa eschatologiczna. W rozdziale ]3 św.Marek zawarł
długą mowę, lcńrą olrreślasĘ minnem ,,eschato1.ogicznej", ponieważ poswĘcona jest opisowi czasów ostateczrrych (od greckiego ęaschatos -,,ostatni"). Wielu
ucmnych twierdzi zgodnie, że mowa ta, poprzez swojq
l<ompozycję, odnosi sĘ do v,yd"aaeń zwĘmrrych
zbuntem Zydów paeciw R4lmhnont, lłóry fulprowadń
da wojny 66-70 rolcą a następnie do miszczenia swĘtyni
w Jerorclimie, jakrównież samego miasta. Woczach
wielu Zydów (a Ęć może takżre chrześcijan zamieszkują-

te pełrle gro4l chwile zdawĄ sĘ złiastować bliski już kllniec świnn.Tb, co zapowiadał lezus,

cych Palestynę)

zośąłońęctutaj pfucmne i ńnterpretowanew tąki

sposób (pr4l udziale cytatów ze Starego Tbstamenfu
a szczególnie IśĘgiDanieln), Ę utrzymać wśród
chrześcijan stan cĘfugo oczekiwania na paruĄę
chwalebny powrót Pana pr4l końcu cmsów, oraz Ę ni}ł
nie o§ąbł ani nie nuątpiłw wytrwałyn czuwaniu.

-

Słońce, lcięfoc,
gwiazdy i moce

zeby wprowadzić w błąd, jeślito mozliwę, wybranych.
ż3Wy przeto uwazajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.

niebieskie

(13,24-25).

ząćmienie
sbńca lub

zaćmienie
l<sĘĄca obecne

2aW owe dni,

po tym ucisku,
słońce się zaćmi i lcsięĄc
nie da swe7o blasku.
żsGwiazdy będq spadać z nieba
i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
26Wówczas ujrzą Syna

ałowieczęgo, przycho dzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą. 27Wtedy pośleOn
aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi po kraniec nieba.
28A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy
juz jego gałąźnabrzmiewa sokami i wypuszcza liście,
poznajecie, ze blisko jest lato. 29Thk i !vy, gdy ujrzycie te
wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
3}Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 31Niebo tzięmiaprzeminą,
ale słowa moje nie przeminą. 32Lęcz o dniu owym lub
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn,
tylko Ojciec.
33Uwazajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten
nadejdzie. 3aBo rzeczma się podobnie jak z człowiekiem,
który udał się w podróż. Zostavłtł swój dom, powierzył
swym sługom staranie o wszystko, kazdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby cztlwaŁ.
35Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
Wzły
dzie: z wieczora czy o północy, czł o pianiu kogutów,
czy rankiem. 36By niespodzianie prryszedŁsry, nie zastał
was śpiących.31Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!"

jest w tel<stach

prorockich jakl
mpowiedź sądu
Bożego nad

ludami
Qz 13,10).
IĘ pismach
apokalĘtycznych, popularnych m czasów Jezusa, znaki
te łączono z sądem ostatecmym. Po§użenie się takimi

ńaśnieobraząmi ma oznacmć,

że Bóg, który zbawia
i sądń, obejmuje swą interwencjq caĘ wszechśwint,
Co zaśdo ,,mocy na rtirbie", to mogą one odnosić sĘ
mrówno do gwinzd, jaki duchów c4l istot niebieskich,
laóre, jak sqdzono, dzierżyĄl ńądzę nad fitmamentem
(powyżej: Morze i gwiazdy, słońce i l<sĘżyc. PĘtka
z brqzu, XX w. Katedrą w Speye4 Niemcy).

,,Syn Człowiccry". Fragment 13,26-27 odwołuje się

wprost do prorockich widzeń z KsĘgi Danieln 7,13.
Syn Człońec4l przedstawinny jestw nirj jakl sędzia,
ptry czym sędziq jest sam Bóg, ,,Obbki" to syrnbol
mocy i chwaĄl Boga, udzielonej Sytowi Cźońeczemu.
M e sj a nslą i esc h a t oI ogic z n q i n t e rp ret a cj ę w i zj i
z Dn 7,13 znajdujemy w apolłyfirmej Pierwszej KsĘdze

Henocha, gdzie występuj q
pewne podobieństwa
z tel<stami ewangelicmy mi. Wydaje sĘwĘc,
że Jezus, na4wajqc
siebie Synem Cżowiec4lm, nawĘ4lwał do
mane7o Zydom

fragmentu z Dąnielą

inądąłmuńasnq

interpretację (obok
Ienu Chrystus. Momika,

Ww. Rawenna, Muzeum
Arcybiskupie).
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