
Religijność rytualna a prawdziwa wiara (Mk 7)

• 7,1-23 – kontrowersja dot. czystości rytualnej

- posiłek
- niezrozumienie ze strony faryzeuszów i uczonych w Piśmie z Jerozolimy (pomimo 
cudów)
- 7,3-4 – wyjaśnienie koncepcji czystości stosowanej przez faryzeuszów
- tradycja starszych (7,5) / tradycja ludzka (7,8) / tradycja wasza (7,9) 

→ absolutyzowana przez faryzeuszy
→ kod czystości stosowany przez różne religie, kultury, którego istotą 
jest oddzielenie tych, którzy są godni („nasi”), od tych, którzy nie uważam za 
godnych („outsiderzy”)

- 7,6 - odpowiedź Jezusa: hypokritai (dosł. aktorzy; stąd: → obłudnicy,)
→ myślenie dualistyczne – tworzenie podziału między ludźmi NIE jest 
rozwiązaniem; sprzyja zafałszowaniu prawdy; mentalność typu: „chcę poczuć 
się lepiej, więc udowodnię, że jesteś gorszy” = obłuda, zakłamanie

- 7,8.15 – stosunek Jezusa do tradycji + zasada, że rozstrzyga wewnętrzna czystość, a 
nie zewnętrzne zachowywanie przepisów → pochodzą najprawdopodobniej od Jezusa

- 7,19 – zastosowanie zasady, by pokazać, że „wszystkie potrawy są czyste” → może być 
zapiskiem rozwijającej się później tradycji w łonie wspólnoty Markowej 
(inaczej trudno byłoby wyjaśnić spory dot. czystości jedzenia w Dz oraz u 
Pawła; por. 1Kor 8-10)

• 7,24-30 – wiara Syrofenicjanki

- epizod ukazujący wiarę poganki bezpośrednio po kontrowersji z religijnymi liderami 
judaizmu (prawdopodobnie zamysł Marka, by podkreślić kontrast!)

- 7,27 «Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom» 

→ Słowa, które mogą wydawać się skandalem
- ALE: podobnie Rz 1,16 stawia Żydów przed poganami w porządku adresatów 
Ewangelii
- 1P 2,10: wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili 

miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali → potwierdza optykę ST, że poganie 
pierwotnie nie mieli statusu ludu Bożego

• 7,31-37 – uzdrowienie głuchoniemego

• - Tak jak uzdrowienie córki Syrofenicjanki dokonało się na dystans, tak uzdrowieniu 
głuchoniemego towarzyszy wyjątkowy kontakt fizyczny (dotknięcie palcami uszu, śliną
języka + aramejskie Effaqa( o[ evstin dianoi,cqhti)
- 7,37 – nakaz milczenia o cudzie nie wytrzymuje z entuzjazmem ludzi, którzy głosili to 
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