
Dalsza formacja uczniów (Mk 6) 

• Kolejna sekcja Mk 6,7-8,26: nieudane probby Jezusa, by uczniobw doprowadzicb do 
wystarczająco głębokiej wiary (co ostatecznie podprowadzi pod drugą częsbcb Ewangelii,
gdzie Jezus zapowiada swoje cierpienie i sbmiercb jako konieczne, by uczniowie uwierzyli
w Niego)

• 6,7-33 – misja Dwunastu a Herod

- misja apostołobw (głoszenie nawrobcenia/przemiany umysłu, wypędzanie złych 
duchobw, uzdrawianie chorych) jest przedłuzneniem misji Jezusa

- brak sbrodkobw ludzkich (jedzenia, pieniędzy, bagaznu) gwarantuje, zne osiągnięte 
rezultaty są wyłączną zasługą mocy Boznej

• 6,13: uczniowie namaszczali chorych olejem, czego nie mobwi się o Jezusie →  bycb mozne 
odbicie praktyki wczesnego kosbcioła  (por. Jk 5,14-15)

• 6,14-29: sbmiercb Jana Chrzciciela w w toku narracji wstępnie zapowiada 
prawdopodobny los Jezusa, a takzne jego apostołobw (!)

• 6,34-52 – nakarmienie 5000 i chodzenie po wodzie →  jednostka obecna we 
wszystkich 4 Ewangeliach (nieco inne szczegobły w J 6 oraz Mk 8,1-9) = sbwiadectwo 
bardzo starej tradycji, ktobra przeszła wiele adaptacji w okresie głoszenia ustnego 

- wielowarstwowosbcb znaczenia:

(1) bezposbredni poziom narracji: rozmnoznenie reprezentuje boską moc Jezusa w 
słuznbie rzeszy głodnych, ktobrych cięznkie połoznenie budzi wspobłczucie Jezusa

(2) echa ze ST: nakarmienie przez Elizeusza 100 chlebami  w 2Krl 4,42-44; cud manny 
w czasach Mojznesza (por. „miejsce pustynne” w 6,32); kroczenie po wodzie jako echo 
przejsbcia przez Morze Sitowia

(3) zapowiedzb Ostatniej Wieczerzy (14,22-23) w zrozumiałe dla czytelnikobw Marka
- w sztuce wczesnochrzesbcijanbskiej przedstawienia chleba i ryb były zwyczajnymi 
odwołaniami do Eucharystii

(4) antycypacja uczty mesjanbskiej na konbcu czasobw

• 6,45-52: chodzenie po wodzie →  rodzaj Markowej teofanii/epifanii
→  boska toznsamosbcb Jezusa sugerowana jest nie tylko przez nadzwyczajny charakter 
cudu, ale tezn odpowiedzb Jezusa z 6,50 („Ja jestem”) 

- tym bardziej uderza niezrozumienie uczniobw (dot. zarobwno cudu chodzenia po 
wodzie, jak i rozmnoznenia chleba), bo ich serca były zatwardziałe w 6,52)

• 6,53-56: Markowe summarium w entuzjazm galilejskich wiesbniakobw z powodu 
licznych cudobw; 
→  czytelnik mozne podejrzewacb, zne taki entuzjazm nie jest wcale prawdziwym 
rozumieniem czy wiarą
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