
Mowa eschatologiczna Jezusa (Mk 13)

• większość działań Jezusa w Jerozolimie miała miejsce w okolicy Świątyni (Mk 11-12)

Świątynia Heroda – rekonstrukcje:
www.youtube.com/watch?v=WXxrWZoaOCw Solomon's Temple - 3D Aerial Tour (1min.)
www.youtube.com/watch?v=B37Mp6mhs3A Jerusalem Temple 3D Model (3 min.)

• 13,1-2 – zachwyt jednego z uczniów nad pięknem Świątyni (przy wychodzeniu) oraz 
zapowiedź Jezusa, że Świątynia zostanie całkowicie zniszczona (por.  zapowiedzi 
proroków Mi 3,12; Jr 26,18; fakt: w roku 70 po Chr. armia rzymska pod wodzą Tytusa 
po zdobyciu Jerozolimy podłożyła ogień pod fundamenty murów i zniszczyła Świątynię
zrzucając kamienie z góry w gruzowisko; możliwe vaticinium ex eventu)

• 13,3-37 – mowa na Górze Oliwnej (odpowiedź na pytania czterech uczniów)

- poszerzenie perspektywy: nie tylko Świątynia, ale i przyszłe wydarzenia w życiu 
uczniów

• kolekcja złowrogich przepowiedni  (zniszczenie Świątyni; zwodziciele – fałszywi 
mesjasze i fałszywi prorocy; nienawiść wobec uczniów i prześladowania; podziały i 
zdrady w rodzinach) oraz apokaliptycznych znaków (wojny; trzęsienia ziemi, głód, 
ohyda spustoszenia; nadzwyczajne zjawiska na niebie) dotyczących czasu ucisku 
(13,19)

• trudności w interpretacji (próby tłumaczenia literalnego zakładają precyzyjną 
przedwiedzę Jezusa, ALE: wyraźne nawiązania do apokaliptyki 
ST/międzytestamentalnej → symbolika, a nie dosłowność; pomieszanie elementów 
wypowiedzianych przez Jezusa z tym, o czym Ewangelista wiedział, że już miało 
miejsce, np. prześladowanie w synagogach oraz przed namiestnikami i królami)

http://www.youtube.com/watch?v=WXxrWZoaOCw
https://www.youtube.com/watch?v=B37Mp6mhs3A


• apokaliptyka – nurt religijny w judaizmie, zapoczątkowany w czasach prześladowań 
za Antiocha IV Epifanesa (II w. przed Chr.), posługujący się apokalipsą jako gatunkiem 
literackim (np. Dn 7-12; Ap). Autorzy apokalips posługiwali się symbolicznymi wizjami,
aby wskazać na sens dziejów i ostateczne zwycięstwo Boga nad złem. Poszczególne 
obrazy i alegorie nawiązywały do aktualnych wydarzeń politycznych, ale odnosiły je do
rzeczywistości duchowej i czasów ostatecznych. Charakteryzowały je dualistyczna 
wizja świata (walka dobra ze złem), odrzucenie historii i gorączkowe oczekiwanie na 
„rzeczy ostateczne”. W piśmiennictwie żydowskim i wczesnochrześcijańskim (poza Dn 
i Ap) powstało co najmniej ok. 20 tego typu pism na przestrzeni II w. przed – II w. po 
Chr. (np. Księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Testamenty Dwunastu Patriarchów, 
cztery Księgi Ezdrasza [niekanoniczne], Wniebowzięcie Mojżesza, Wyrocznie sybillińskie,
Apokalipsa Piotra, Pawła, Tomasza)

• 13,14: ohyda spustoszenia – symbol zbezczeszczenia Świątyni (por. 1Mch 1,54; 6,7; Dn 
9,25; 11,31; 12,11); w kontekście Ewangelii: czy (1) nawiązanie do próby Kaliguli w 40 
r., by umieścić swój posąg w Świątyni, czy też (2) do wydarzeń w Jerozolimie pod 
koniec powstania żydowskiego 68-70 r. ?

• 13,26-27: nadejście Syna Człowieczego w mocy i chwale oraz sąd, w którym zostaną 
ocaleni wybrani z czterech krańców ziemi

• 13,28-37: wezwanie do czuwania

→ to nie jest jednoznaczny, precyzyjny zapis nadchodzących wydarzeń
→ z jednej strony uczniowie Chrystusa nie powinni dać się zwieść różnym spekulacjom 
i twierdzeniom, że już nadchodzi koniec
→ z drugiej są wezwani do nieustannej czujności
→ chrześcijańska wizja świata zakłada trudności w życiu uczniów, ALE: niebezpieczną 
pokusą jest przejaskrawienie schematu walki dobra ze złem, uzasadniającego tkwienie 
w atmosferze lęku i lekceważącego konieczność codziennej wytrwałości w 
obumieraniu dla własnego egocentryzm

• Pytania do przemyślenia:

(1) Jak reaguję na trudności w moim życiu? Bardziej lękiem i izolowaniem się (od 
potencjalnego zagrożenia) czy ufnością wobec Boga i podejmowaniem na bieżąco 
pojawiających się wyzwań?

(2) Co tu na ziemi dla mnie stanowi piękne kamienie i potężne budowle (Mk 13,1-2), 
w których upatruję swego bezpieczeństwa i własnej wartości?
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