
Kontrowersje w Kafarnaum i nowa rodzina Jezusa (Mk 2-3)

• Kontrowersje w Kafarnaum (Mk 2,1-3,6) – w mieście nad J. Galilejskim, które stało 
się domem Jezusa, Marek sytuuje pięć incydentów, w których zarzuty przeciwko 
Jezusowi przedstawiają faryzeusze i uczeni w Piśmie. Dotyczą one następujących 
spraw:

(1) odpuszczanie grzechów przez Jezusa (2,1-12) – na podstawie wiary czterech (!)

(2) kontakty Jezusa z grzesznikami (posiłek z poborcami podatków i grzesznikami 
-2,13-17)

(3) stosunek uczniów Jezusa do postów nakazanych przez Prawo (2,18-22)

(4) zachowanie się uczniów Jezusa w szabat (łuskanie kłosów – 2,23-28)

(5) zachowanie się Jezusa w szabat (uzdrowienie człowieka z uschłą ręką – 3,1-6)

→ Jezus jest przedstawiony jako ten, kto NIE wpisuje się w religijne oczekiwania 
współczesnych; jego postawa daje okazję do spisku ze strony faryzeuszy i Herodian, 
aby go zniszczyć  

→ Marek podkreśla szczególny autorytet Jezusa (Syn Człowieczy – Panem Szabatu – 
2,28)

→ głoszenie królestwa Bożego znajduje sprzeciw nie tylko ze strony demonów, ale 
także ludzi

• Summarium (Mk 3,7-12) – pokazujące, że działalność Jezusa przyciągała ludzi z 
jeszcze większego obszaru (Galilea, Judea, Jerozolima, Idumea, Zajordanie, okolice Tyru
i Sydonu)

• Ustanowienie Dwunastu (Mk 3,13-19) 

a) aby z Nim byli,

b) by mógł ich posyłać na głoszenie nauki,

c) i by mieli władzę wyrzucać złe duchy

• listy Dwunastu w Łk 6,13-15 i Dz 1,13 różnią się od tych w Mk oraz w Mt 10,2-4 co do 
czterech ostatnich imion → w czasach, gdy pisali ewangeliści była zgoda co do tego, że 
Jezus wybrał Dwunastu, ale pamięć o pomniejszych członkach była już niepewna

• Nowa rodzina Jezusa (Mk 3, 20-21.31-35) 
(a) akcja rozpoczyna się wzmianką o krewnych Jezusa, którzy nie rozumieją takiej 
zmiany w Jego życiu i idą Go powstrzymać (3,20-21)

(b) czas zanim krewni dojdą do Kafarnaum wypełniony jest sceną z uczonymi w 
Piśmie z Jerozolimy, którzy stawiają Jezusowi mocne zarzuty, że ma Belzebuba; 
Jezus podejmuje wyzwanie i pokazuje, że podzielony dom (tu: szatański) nie może 
się ostać (3,22-30)

(a') przybywają matka i bracia Jezusa, ale Jezus proklamuje swoją nową rodzinę – 
należą do niej ci, którzy pełnią wolę Bożą (3,31-35)
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