
Święte miasto Jerozolima (Mk 11)

• wrażenie jakby wszystko wydarzyło się w 3 dni (Mk 11,1.12.20)

• 11,1-11 – wjazd do Jerozolimy (Dzień 1)
- posłanie 2 uczniów z bazy operacyjnej na Górze Oliwnej (Betfage i Betania) po osiołka
- Za 9,9: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do 
ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

- okrzyki uwielbienia: Hosanna! [dosł. Ratuj!/Zbaw! - por. Ps 118,25)
- Jezus proklamowany królem, który miał przywrócić królestwo Dawida 
→ uznanie honoru Jezusa, ALE: kolejne niezrozumienie

•  11,12-25 - drzewo figowe i oczyszczenie Świątyni (Dzień 2)

- budowa szkatułkowa
- irracjonalne przeklęcie drzew figowego, skoro to nie był sezon na figi
- podobieństwo do czynności symbolicznych proroków ST (Jr 19,1-2.10.11; Ez 12,1-7)
- uschłe drzewo = żydowskie autorytety religijne → ich dramat ujawniony jest w scenie 
oczyszczenia Świątyni („jaskini zbójców” zamiast domu modlitwy dla wszystkich 
narodów; Jr 7,11; Iz 56,7)
- arcykapłani i uczeni w Piśmie starali się doprowadzić Jezusa do śmierci
→ ich przyszły los ukazany jest symbolicznie w uschnięciu drzewa figowego (Dzień 3)
- 11,22-25 – okazja dla Jezusa, by pouczyć uczniów odnośnie wiary i siły modlitwy
- konieczność przebaczenia (!) → inaczej modlitwa nie prowadzi do przemiany

• 11,27-33 – wyzwanie dla autorytetu Jezusa (arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi)

- publiczne wyzwanie dla honoru Jezusa, które domaga się publicznej odpowiedzi
- początek serii epizodów o zastawieniu na Jezusa pułapki (kontynuacja w Mk 12)
- autorytet Jana Chrzciciela po jego śmierci

• Do przemyślenia: Czego oczekuję od swojej religii? (że da mi poczucie 
bezpieczeństwa / pozwoli mi się czuć lepszą/ym [od innych, np. niepraktykujących] / 
pozwoli mi wieść wygodne, dostatnie życie / da mi poczucie mocy ?)

(Historyczny atlas Biblii, red. E. Galbiati - F. Serafini, Kielce 2006, s. 207.)
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