
Syn Człowieczy cierpiący i wzgardzony (Mk 9) 

• Mk 8,31-16,8 – Ewangelia o Jezusie, Synu Bożym, który został odrzucony i ukrzyżowany, ALE
zmartwychwstał 

- zmiana tonu Ewangelii poprzez trzykrotne zapowiedzenie męki przez Jezusa (Mk 8;9;10)
- stosunkowo niewiele potężnych czynów (cudów) ma miejsce w 2. części Mk 
(jakby Jezus uznał, że cuda nie doprowadzą uczniów do zrozumienia)

• 9,2-13 – przemienienie Jezusa

- paralelizm z początkiem I części Mk: proklamacja Jezusa jako Syna Bożego przy Jego 
chrzcie w Jordanie (wówczas nie było uczniów); głos z nieba
- 3 wybranych uczniów; został przemieniony (metemorfw,qh - 9,2); ponownie głos z nieba
- echo teofanii ze ST (góra; Mojżesz i Eliasz, którzy spotkali Boga na Synaju/Horebie)
- „po 6 dniach” - por. Wj 24,16 (chmura zakrywała Synaj przez 6 dni i dopiero następnego 
dnia Bóg wezwał Mojżesza)
- Piotr niezręcznie pragnie przedłużyć doświadczenie proponując zbudowanie 3 namiotów 
(por. Wj 25-27; 36-38: budowa Przybytku po doświadczeniu Synaju)
- w rzeczywistości: lęk i zakłopotanie (9,6)
- rozmowa w trakcie schodzenia z góry: identyfikacja Jana Chrzciciela z przychodzącym 
Eliaszem (por. Ml 3,1 oraz 3,23)

• 9,14-29 – opowiadanie o chłopcu dręczonym przez demona

- symptomy typowe dla epilepsji (por. Mt 17,15) → w świadomości ówczesnych ludzi 
przypisywano chorobę demonowi

- bezradność uczniów wywołuje okrzyk Jezusa o niewiernym pokoleniu (także ojciec chłopca
ma niedostatek wiary – jeśli możesz – 9,23)

• 9,30-32 – druga zapowiedź męki → uczniowie ponownie nie rozumieją

• 9,33-10,31 – różne pouczenia o królestwie

- Marek zgromadził to, co uznał za najważniejsze wskazania dla uczniów, zanim Jezus dotrze 
do Jerozolimy

- 9,33-35: odrzucenie światowej postawy absolutyzującej sukces, godności, wysokie funkcje,
zaszczyty (słabość wszystkich systemów politycznych, społecznych, ale i religijnych, także 
Kościoła!)

- 9,36-41: inkluzywny charakter królestwa: (1) dziecko – osoba nic nie znacząca, 
pogardzana, lekceważona w mentalności światowej; (2) Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto 
czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami.

- 9,41:  Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody → znak, jak daleko Ewangelia “zmodernizowała”
język używany przez Jezusa

- 9,42-47: hiperbole ukazujące kluczową rolę unikania tego, co prowadzi (mnie lub innych) 
do grzechu 

- 9,49-50: sól i ogień → oczyszczają i hartują

• Do zastanowienia się: Jakiego Jezusa szukam? Takiego, który bezboleśnie rozwiąże moje 
problemy (=pozwoli uniknąć bólu) czy takiego, który daje się odkryć dopiero w moim bólu?
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