
Ślepi uczniowie prowadzeni za rękę przez Jezusa (Mk 8)

• 8,1-9 – nakarmienie 4000

- być może dublet poprzedniego opisu, ALE: silny efekt kumulujący jako kolejna 
manifestacja nadzwyczajnej mocy Jezusa
- podobny kontekst: rzesza ludzi nie mająca jedzenia
- 8,6: motyw dziękczynienia - czasownik euvcariste,w (dziękować) – 38 x NT (Mt 15,35; 

26,27; Mk 8,6; 14,23; Łk 17,16 – uzdrowiony trędowaty Samarytanin; 18,11 – faryzeusz
modlący się; 22,17.19 – Ostatnia Wieczerza; J 6,11.23; 11,43; Dz 27,35; 28,15; 24x 
Paweł [1Kor 11,24 – wspomnienie Ost. Wiecz.]; Ap 11,17) 
→ kontekst opowiadania wybitnie eucharystyczny

• 8,10-21 – uczniowie w łodzi

- 8,11 – faryzeusze w Dalmanucie domagający się znaku (shmei/on) i kuszący Go

- 8,12 – Żaden znak nie będzie dany (por. Mt/Łk – znak Jonasza)
- 8,14-21 – ostrzeżenie przed kwasem faryzeuszów + niezrozumienie uczniów
→ po tym wszystkim, co Jezus powiedział i zrobił, faryzeusze wciąż żądają znaku, a 
uczniowie nie zrozumieli dwóch rozmnożeń chleba (wpleciona aluzja do Iz 6,9-10)

• 8,22-26 – uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie

- etapami (1. wyprowadzenie za rękę poza wieś; 2. zwilżenie oczy śliną → widzenie 
niewyraźne; 3. położenie rąk na oczach → widzenie wyraźne)

→ parabola ukazująca sytuację uczniów: prowadzenie za rękę przez Jezusa, ich 
niezrozumienie za pierwszym razem; dopiero, gdy Jezus dopełni objawienia w drugiej 
części Ewangelii (poprzez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie), uczniowie w pełni 
zrozumieją, kim On jest

• 8,27-8,30 – wyznanie Piotra: Jezus Mesjaszem (Chrystusem) 

- wcześniej w Mk słyszeliśmy negatywne sądy o Jezusie (odszedł od zmysłów – Mk 3,21; 
ma Beelzebuba - 3,22)
- wśród sądów bardziej pozytywnych (Jan Chrzciciel, Eliasz, prorok) ma miejsce 
wyznanie Piotra (Ty jesteś Mesjasz - 8,29), który towarzyszył Jezusowi od 1,16
- Jezus reaguje nakazem milczenia na ten temat (zgromił - tak jak gromił demony, które 
identyfikowały Go jako Syna Bożego – 1,25; 3,11-12)

→ określenia te są samo w sobie poprawne, ALE zostały wypowiedziane bez 
uwzględnienia koniecznego aspektu cierpienia

• 8,31 – pierwsza zapowiedź męki i niezrozumienie Piotra
→ stąd Jezus zaczyna głosić ten aspekt (8,31), czego Piotr nie jest w stanie 
zaakceptować (8,32) 
→ Jezus traktuje tę postawę jako godną szatana (8,33: Odejdź/Stań za mną, Szatanie)
→ nie tylko Jezus, ale też uczniowie będą musieli cierpieć, jeśli pójdą za Nim (8,34-37)
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