
Nauczanie i dysputy w Jerozolimie (Mk 12)

• Rozdział 12 – kontynuacja rozpoczętej w Mk 11,27-33 serii epizodów, których 
wspólnym motywem jest gra o honor. Różne grupy kontestują honor Jezusa, a On 
zwycięsko odpowiada na te wyzwania.

- 11,27-33: arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi
- 12,13-17: faryzeusze
- 12,18-27: saduceusze

• elementy klasycznej gry o honor:

(1) publiczne wyzwanie kogoś słowem lub czynem
(2) uznanie przez osobę wyzywaną oraz przez publiczność faktu wyzwania tej osoby
(3) odpowiedź osoby wyzwanej na rzucone wyzwanie
(4) werdykt o zwycięstwie wydany przez publiczny (tzw. publiczny osąd reputacji)

• 12,1-12 – przypowieść o przewrotnych dzierżawcach

- dopowiedzenie do odpowiedzi Jezusa na wyzwanie rzucone przez arcykapłanów, 
uczonych w Piśmie i starszych
- winnica jako lud Boży (Iz 5,-12)
- ten sam motyw co opowiadanie o przeklęciu drzewa figowego (ku irytacji władz)

• 12,13-17 – pułapka faryzeuszy i herodian odnośnie podatku dla Cezara

• 12,18-27 – pułapka saduceuszy odnośnie zmartwychwstania

- (1) ukazanie zasięgu wrogości wobec Jezusa wśród wszystkich stronnictw
- (2) być może także: odpowiedź na problemy wspólnoty Markowej
→ pierwszeństwo Boga oraz nadzieja na zmartwychwstanie

• 12,28-34 – wrażliwy uczony w Piśmie pytający o największe przykazanie

- wyjątek wśród uczonych w Piśmie (!), zyskujący aprobatę Jezusa („niedaleko od k.B.”)
- Jezus cytujący codzienną modlitwę żydów Szema (Pwt 6,4n)
→ kilkadziesiąt lat od powstania chrześcijaństwa poganie byli wciąż uczeni żydowskiej 
modlitwy

- przykazanie miłości = kombinacja Pwt 6,5 i Kpł 19,18 → nacisk na najbardziej 
podstawowy rys chrześcijaństwa, ale też którego najbardziej nie dostaje…

• 12,35-37 – wyzwanie ze strony Jezusa dot. syna Dawida

- kwestia dla pierwotnego chrześcijaństwa: ogłoszenie Jezusa Mesjaszem znaczy coś 
więcej niż uznanie Go za namaszczonego króla z domu Dawida

• 12,38-40 – przestroga przed uczonymi w Piśmie

→ obłuda i udawanie – śmiertelne niebezpieczeństwo, przed którym nie chroni żadna 
religia

• 12,41-44 – uboga wdowa → prawdziwa religijność nie wymaga wielkich środków
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