
Jezus pokonujący ludzką bezsilność (Mk 5)

• Mk 4,35-5,43 – cztery cuda: (1) uciszenie burzy na jeziorze, (2) uzdrowienie 
opętanego z Gerazy, (3) uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok; (4) wskrzeszenie 
corrki Jaira

• cuda w świecie Ewangelii  (srwiatopogląd z I w. znacząco się rorziłnił od naszego!)

- najczęsrciej uziływane słowo w Ewangeliach to dynameis (dosł. moce, siły; takziłe: 
potężne czyny; por. dynamit), ktorre podkresrla bardziej szczegorlną siłę danego czynu niził
aspekt zadziwienia, ccudownosrci”
→ w staroziłytnosrci ccuda” , tj. opisane potęziłne czyny, nie budziły takich wątpliwosrci jak 
dzisr, w srwiecie poosrwieceniowym. Były co prawda czymsr nadzwyczajnym, 
przekraczającym zwykłe ludzkie moziłliwosrci, ale dla orwczesnych ludzi było dosrcr jasne, 
ziłe w srwiecie działają rorziłne cmoce”, ktorre mają prawo się ujawniacr. 

- W literaturze staroziłytnej (poza Biblią) moziłna znalezrcr wiele opisorw nadzwyczajnych 
czynorw (np. Żywot Apolloniusza z Tyany, ziłydowscy cudotworrcy Hanina ben-Dosa czy 
Choni; por. takziłe kult Asklepiosa w srwiecie greckim)

- prawie połowa opowiesrci Marka (ok. 200 z 450 wierszy) zajmuje się cudami

- sporo wsporłczesnych badaczy odrzuca historycznosrcr cudorw

→ ALE: w Starym Testamencie, Borg ujawnia swą moc nad całym stworzeniem
(tak jak choroba, strapienie są znakiem krorlestwa zła, podobnie rorwnieził grozrny 
sztorm; Jezus gani wiatr i morze 4,39 dokładnie tym samym słowem co demona w 
1,25)

→ w Ewangeliach cuda nie dzieją się automatycznie, są powiązane z wiarą człowieka

• 6,1-6 – powrót Jezusa do Nazaretu, swej rodzinnej miejscowosrci
- nauczanie w synagodze rodzi sceptycyzm; miejscowi pamiętają Go jako ciesrlę (gr. 
tekton – rzemiesrlnik pracujący w drewnie bądzr kamieniu) i znają Jego rodzinę 
(wzmianka o matce, braciach Jakubie, Jorzefie, Szymonie i Judaszu oraz siostrach 
sugeruje, ziłe Jorzef juził nie ziłył)

a) Tertulian (+220) + większosrcr protestantorw dzisr: dzieci Maryi i Jorzefa, narodzone po 
Jezusie

b) Protoewangelia Jakuba 9,2  (I poł. II w.) + większosrcr wschodniego chrzesrcijanrstwa 
dzisr: dzieci Jorzefa z poprzedniego małziłenrstwa

c) Hieronim (IV w.) + Kosrciorł zachodni dzisr: kuzyni Jezusa  
(+dogmat o dziewictwie NMP) ]

→ pomimo przypowiesrci i cudorw publiczna działalnosrcr Jezusa nie doprowadziła do 
wiary tych, ktorrzy powinni byli go znacr; Jego moc (ktorra, jak widzielisrmy jest 
powiązana z wiarą) jest tu nieskuteczna
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