
Podróż do Jerozolimy (Mk 10)

• 10,1 – zmiana miejsca akcji (do tej pory cała działalność Jezusa po chrzcie w Jordanie 
miała miejsce na północy – w okolicach Jeziora Galilejskiego; np. Kafarnaum – 10,33); 
od teraz: droga na południe do Judei i Jerozolimy; nauczanie tłumów

• 10,2-12: nauka o nierozerwalności małżeństwa; 
- jedyna wzmianka o możliwości listu rozwodowego w ST = Pwt 24,1-4
- debaty rabiniczne dot. erwat dawar (dosł. rzecz odrażająca);szkoła Hillela i Szammaja
- odpowiedź Jezusa odwołująca się do początku zakazuje rozrywania węzła 
małżeńskiego (podobnie w Qumran! Por. 11QT 57,17-19; CD 4,20-21)
- analogiczne zapisy: Mt (dwa razy – 5,31-32; 19,3-9), Łk, 1Kor 7,10-11 (potwierdzenie 
historyczności kontrowersji)

- trudność już dla pierwszych pokoleń chrześcijan → komentarze (por. Mt 19,9; 
Mk 10,12 – prawo żony do rozwodu, czego nie było w ST = odzwierciedlenie sytuacji 
chrześcijan stosujących prawo rzymskie)

• 10,13-31: Kto może wejść do królestwa?

→ pod prąd mentalności światowej (NIE sukcesy, zdolności, zachowanie, status, honor)
→ jedynie ludzka otwartość, czego symbolem jest dziecko 
(por. Pawłowe pojęcie usprawiedliwienia z wiary)

- 10,17: dorośli mogą okazać taką otwartość poprzez wewnętrzną wolność (coś więcej 
niż przestrzeganie przykazań!)

- 10,18: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.

(1) pedagog.: „nie nazywajcie mnie dobrym, skoro nie rozpoznajecie we mnie Boga”
(2) „nie jestem Bogiem”* (interpretacja niezgodna z wiarą chrześcijańską)
(3) chociaż Jezus był postrzegany w kategoriach boskości, brakowało teologicznego 
języka, by wyrazić tę boskość (termin „Bóg” był zarezerwowany w Mk do Ojca 
Jezusa w niebie)

- 10,30:  wśród prześladowań - znak realizmu odnośnie losu uczniów (prześladowania)

• 10,32-34 – trzecia zapowiedź męki (więcej szczegółów niż poprzednie)

• 10,35-45 – duma i ambicja Jakuba i Jana → Jezus wprowadza rewolucyjną 
odwróconą piramidę: ideałem jest służba; tylko służba czyni wielkim

• 10,46-52 – uzdrowienie niewidomego Bartymeusza za Jerychem- rola wytrwałej 
modlitwy (~modlitwa Jezusowa): Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (elejson me)

• 10,52:  uzdrowiony, widzący na nowo, staje się uczniem i idzie za Jezusem

• Do zastanowienia się: (1) Do czego (do kogo?) jestem dziś tak przywiązany, że nie 
wyobrażam sobie zostawienia tego? 
(2) Na czym buduję swój autorytet w rodzinie/pracy/wspólnocie/relacji? Na „sile” 
(statusie/wiedzy/pozycji/zasługach) czy na służbie innym?


	Podróż do Jerozolimy (Mk 10)

