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X Niedziela zwykła  10   VI   2018 
 

(Mk 3,20-35):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (20) Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić 

się nie mogli. (21) Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 

powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. (22) Natomiast uczeni w 

Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych 

duchów wyrzuca złe duchy. (23) Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w 

przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? (24) Jeśli jakieś królestwo 

wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. (25) I jeśli dom 

wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) Jeśli więc 

szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać 

lecz koniec z nim. (27) Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 

zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego 

ograbi. (28) Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 

których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. (29) Kto by jednak 

zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 

lecz winien jest grzechu wiecznego. (30) Mówili bowiem: Ma ducha 

nieczystego. (31) Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, 

posłali po Niego, aby Go przywołać. (32) Właśnie tłum ludzi siedział wokół 

Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o 

Ciebie. (33) Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi?  

(34) I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi 

bracia. (35) Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.  
 

 

Oszczerstwa uczonych w Piśmie    (Mk 3, 20 - 30) 

Omawiana perykopa rozpoczyna się od zaskakującego stwierdzenia: "Wybrali się, żeby 

Go powstrzymać. Mówiono bowiem: <Odszedł od zmysłów>" (Mk 3,21). Wypowiedź 

tę należy odczytywać w kontekście całej Ewangelii św. Marka.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 Ewangelista utrwalił ludzkie rysy Mistrza z Nazaretu. 
 

 W sposób niezwykle śmiały pisze o Jego ludzkich uczuciach.  

 

 Mistrz odczuwał litość na widok trędowatego, który padł przed Nim na kolana               

(Mk 1, 41).  

 Wybuchał gniewem z powodu zatwardziałości serc Jego przeciwników (Mk 3, 5),  

 dawał wyraz zdziwienia z powodu niedowiarstwa mieszkańców Nazaretu (Mk 6, 6)             

i oburzeniu na apostołów, którzy nie chcieli dopuścić do Niego dzieci (Mk 10, 14).  

 Jezus westchnął, zanim uzdrowił głuchoniemego (Mk 7, 34). 

 Ewangelista pisze też, że Jezus pytał uczniów, o czym rozmawiali (Mk 9, 16. 33).  

 Ponadto stwierdza, że Jezus był ,,Nazarejczykiem” (Mk 1, 24; 14, 67), ,,cieślą, synem 

Maryi” (Mk 6, 3), uchodził za ,,rabbiego” (4razy), ,,uczonego w Piśmie” (12 razy) czy 

,,proroka” (Mk 6, 15; 8, 28).  

Z tego wynika, że nie brał pod uwagę, iż to wszystko może wzbudzić wątpliwość 

czytelników co do bóstwa Mistrza. 

 Człowieczeństwo Mistrza z Nazaretu jest nakreślone tak mocno, że jeżeli zacytuje 

się tylko wyżej wspomniane teksty, to trudno mówić o Jego bóstwie i o jedności Jego 

woli i wolą Ojca.  

Nasuwa się raczej wniosek, że cieśla Jezus (Mk 6, 3) jest tylko człowiekiem, tyle że 

wyposażonym w jakieś nadprzyrodzone przymioty. Ewangelia św. Marka nie pozostawia 

jednak wątpliwości, że Mistrza z Nazaretu nie można zamknąć w kategoriach czysto ludzkich. 

Marek wyraża tę myśl, posługując się różnymi określeniami, jak: Mesjasz, Syn Człowieczy, 

Syn Boży.  

Już na początku swojej ewangelii Marek podkreśla, że poświęci ją Jezusowi Chrystusowi, 

czyli Mesjaszowi, oraz Synowi Bożemu (Mk 1, 1). Z tego między innymi powodu przypomina 

tak wiele cudów dokonanych przez Mistrza z Nazaretu.  

Trzeba też pamiętać, że ewangelie stały się oficjalnymi księgami Kościoła i zostały 

włączone do czytań liturgicznych. Czy można sobie wyobrazić, że uczyniono by to, gdyby 

deprecjonowały one Jezusa? Marek Ewangelista nie ukrywał ludzkich cech Jezusa, a także 

tego, że był On postrzegany na sposób ludzki. O tym drugim zjawisku świadczy choćby 

przytoczenie opinii krążącej o Nim : ,,Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów” (Mk 3, 20).  

 Jezus rozwijał niezwykle intensywną działalność na terenie Galilei.  

 Nie tylko nauczał, ale także uzdrawiał.  
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 Szymon i jego towarzysze oświadczyli w pewnym momencie: ,,Wszyscy Cię szukają”    

(Mk 1, 37).  

 A On „chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy” 

(Mk 1, 39).  

 „A ludzie zewsząd schodzili się do Niego” (Mk 1, 45). Nie można się było nawet do 

Niego docisnąć (Mk 2, 2).  

 Kiedy zaś znalazł się nad Jeziorem Galilejskim: „Przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi 

z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru                       

i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele zdziałał” (Mk 3, 7-8). 

 Z tego wynika, że Jezus całkowicie oddał się pracy.  

Trzeba także pamiętać, że głosił bardzo niepopularne prawdy, a przede wszystkim że już na 

samym początku wszedł w konflikt z przywódcami religijnymi. Czy zatem może dziwić, że 

najbliżsi członkowie rodziny uważali, że „odszedł od zmysłów”, skoro walczy o takie 

sprawy. Jego zachowanie i nauczanie mogło wydawać się dziwne i niezrozumiałe, zwłaszcza 

praktycznym mieszkańcom Galilei. 

 Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku                        

św. Franciszka z Asyżu. 

Jego ojciec również był człowiekiem bardzo praktycznym i uważał syna za szaleńca i 

wszelkimi sposobami, nawet bardzo brutalnymi, starał się doprowadzić go do opamiętania. 

Podobnie sądzi zawsze wielu ludzi, gdy patrzą na osoby, które zamiast urządzić się w życiu, 

walczą o jakieś ideały. Uważają, że komplikują sobie one tylko stosunki z innymi. Starają się 

im czasem pomóc, usiłując ich odwieść od głoszenia jakiś mrzonek. Są przekonani, że tym 

samym troszczą się o ich dobro.  

Wszystko wskazuje na to, że podobnie było w opisywanym przez Marka przypadku: 

„bliscy [Jezusa] wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od 

zmysłów” (Mk 3, 21). W tekście nie ma jednak słowa o Maryi. Wplątywanie Jej w te historie 

jest nadużyciem. 

 Zarzut uczonych w Piśmie był jeszcze poważniejszy.  

Kim oni byli? Chociaż naród wybrany był wykształcony w Piśmie Świętym i w Prawie, to 

jednak znajomość ta nie była wystarczająca, aby uczynić ze wspólnoty nosicielkę tradycji. 

Przeciwnie, wewnątrz wspólnoty istniała ściśle określona grupa, która spełniała to zadanie. 

Byli to właśnie uczeni w Piśmie. Stanowili oni osobną grupę, zwaną także „pisarzami”. 

Nazwa pochodzi od hebrajskiego sofer („pisarz”). Byli nazywani też „ludźmi Księgi (Prawa)” 

„ludźmi mądrości”, a także „nauczycielami” czy „mistrzami” (rabbi). 
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Badania wykazały, że w świecie starożytnym, a w sposób szczególny w judaizmie, wielkie 

znaczenie miała tradycja ustna, która była wypróbowanym i pewnym środkiem przekazywania 

słów i czynów wielkich uczonych w Piśmie.  

Pojawiali się oni, począwszy od okresu niewoli babilońskiej. Czytanie i badanie Prawa – 

Pisma Świętego – pozwalało na wygnaniu zachować ducha wiary i jedności narodowej. 

Przyczynił się do tego Ezdrasz, który „był uczonym, biegłym w Prawie Mojżeszowym” 

(Ezd 7, 6).  

On to właśnie po powrocie do Jerozolimy „mocno postanowił badać i wykonywać Prawo 

Pańskie oraz czynić w Izraelu więcej ustaw i ładu” (Ezd 7, 10). W jego ślady wstępowało 

co raz więcej mężów, starając się posiąść głęboką znajomość Biblii.  

Uczeni w Piśmie cieszyli się niezwykłym poważaniem uczniów, którym przekazywali całą 

swoją mądrość pochodzącą z tradycji. Jeżeli ktoś chciał dobrze poznać Pismo Święte, 

szczególnie Torę, szedł do szkoły jednego mistrza. Tylko w ten sposób sam się mógł nim 

kiedyś stać.  

Szkołę tę nazywano bejt ha-midrasz („domami mądrości”). Uczono w nich interpretacji 

Pisma Świętego na podstawie ustnej tradycji. Uczeń (talmid) przechodził specyficzną formację 

naukową, która pozwalała mu przyswoić sobie dokładnie słowa mistrza i przekazywać je 

ustnie następnym pokoleniom. Pozostając w zażyłych stosunkach z mistrzem, uczył się 

kazuistyki Prawa, tj. praktycznego zastosowania Tory do konkretnych sytuacji życiowych 

(halacha), a także otrzymywał pouczenia moralne i budujące (hagada).  

Uczeni w Piśmie nie tworzyli osobnego stronnictwa. Rekrutowali się ze wszystkich warstw 

ludności i ze wszystkich ugrupowań religijno-politycznych. Wielu z nich należało do 

stronnictwa faryzeuszy. Tylko bardzo niewielka liczba wywodziła się z rodzin kapłańskich. 

W szkołach rabinackich większe znaczenie niż same metody przekazywania prawdy miały 

relacje między nauczycielem-rabbim a jego uczniem. Chodziło o to, aby uczniowie nie tylko 

słuchali sentencji mistrza, ale także obserwowali, jak on żyje według Prawa, starając się go 

naśladować. W ten sposób mistrz przekazywał uczniowi mądrość w dziedzinie interpretacji 

Prawa i swoje doświadczenie życiowe. Uczeń wchłaniał mądrość tradycji oczami, uszami i 

wszystkimi zmysłami, towarzysząc mistrzowi. Musiał słuchać i patrzeć. Był świadkiem nie 

tylko słów mistrza, ale także jego czynów. 

W różnorodny sposób więc zdobywano mądrość.  

W Talmudzie czytamy: „Większa jest Tora niż kapłaństwo i władza królewska. Bo władzę 

królewską można zdobyć za pomocą trzydziestu cech, a kapłaństwo za pomocą dwudziestu 

czterech, ale Tora może zostać zdobyta przez czterdzieści osiem rzeczy.  
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Oto one: nauka, natężony słuch, głośnie recytowanie, mądrość serca, strach, bojaźń [Boża], 

pokora, radość, czystość, świadczenie usług mędrcom, uwaga wobec współtowarzyszy, 

sofizmaty uczniów, równowaga ducha, czytanie, Miszna, umiarkowanie w interesach, 

umiarkowanie w stosunkach z ludźmi, umiarkowanie w wygodach, umiarkowanie w spaniu, 

umiarkowanie w mówieniu, umiarkowanie w śmiechu, cierpliwość, dobroć serca, wiara 

mędrców, godne przyjmowanie cierpienia. 

 [Może ją zobaczyć] ten, kto zna swoje miejsce na ziemi, cieszy się z tego, co jest jego 

udziałem, wyrzeka się pewnych rzeczy i nie pragnie dobra dla siebie, sam miłowany, miłuje 

Boga i ludzi, kocha się w czynieniu dobra, kocha prawe drogi, kocha karanie, a stroni od 

czczej chwały, nie chełpi się w głębi serca swoją wiedzą i cieszy się z nauczania innych, 

dźwiga jarzmo razem z towarzyszem i zawsze przeważa szalę na jego korzyść, prowadzi go do 

prawdy i prowadzi go do pokoju, a sercem spoczywa w swojej prawdzie, pyta i pilnie słucha, i 

gromadzi, uczy się po to, aby nauczać innych, uczy się, aby działać, czyni mądrym swego 

nauczyciela i wytęża słuch, i mówi, powołując się na kogoś”. 

Uczeni w Piśmie oskarżyli Jezusa, że działa mocą Belzebuba, władcy złych duchów, 

Zarówno w Starym (2 Krl 1,2), jak i w Nowym Testamencie przywódca złych duchów 

nazywany jest Belzebubem („Panem much” – Mt 10,25). Prawdopodobnie mamy tutaj do 

czynienia z szyderczym przekręceniem imienia Baal-Zebul, bóstwa z Ekronu. 

Przeciwnikom Jezusa nie przeszkadzało to, że wyrzucał złe duchy z ludzi, burzył 

królestwo ciemności. Nie przeszkadzało im także i to, że duchy ciemności, wychodząc                   

z człowieka, wydawały okrzyki nienawiści i bólu na widok Mistrza. Dlatego Jezus starał się 

zwrócić uwagę na to, jak mało uzasadnione są stawiane Mu zarzuty.  

Według Niego nie uwzględniono pewnych faktów, które mogłoby rzucić na sprawę inne 

światło. Nie odpowiadał na oszczerstwo bronią, którą był zwalczany. Usiłował nawiązać 

dialog z przeciwnikami; skłonić ich do tego, aby swoją decyzje opowiedzenia się za Nim lub 

przeciw Niemu podjęli w sposób w pełni wolny i  świadomy. 

Jezus, pokonując szatana (mocarza), realizuje królestwo Boże i stawia wszystkich przed 

koniecznością podjęcia decyzji: albo z Nim, albo przeciw Niemu. Trzeciego wyjścia nie ma. 

Przyszedł jako pasterz czasów ostatecznych (Mt 15,24; Ez 34,16), aby zgromadzić 

rozproszoną owczarnię Izraela (Mk 14,27; Mt 9,36).  

 Nie można zachować neutralności wobec Jego nauczania i czynów. Tych, którzy 

wciąż pozostają niezdecydowani, kategoryczne słowa Jezusa wzywają do 

jednoznacznego wyznania.  

Jest to więc upomnienie przynaglające niezdecydowanych, aby odważyli się na 

rozstrzygający krok. 
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Jezus posłużył się obrazem dobrze wówczas znanym. Zarówno On sam, jak i Jego 

przeciwnik są przedstawieni jako wojownicy. To, co rozgrywa się między człowiekiem a 

szatanem, przypomina walkę.  

Przypowieść Jezusa o domu mocarza, który jest strzeżony, ale staje się przedmiotem łupu, 

ma otworzyć oczy na to, że On przez wypędzanie złych duchów wyrywa ludzi z mocy szatana. 

Z tego zaś wynika, że już uprzednio go związał (Mt 12,29).  

Związanie szatana był jednym ze znaków czasów ostatecznych (Ap 20,1n.). Skoro do tego 

doszło, to można uznać, że nadszedł już mesjański czas zbawienia.  

Na koniec z ust Jezusa, który zwykle głosił nieskończone miłosierdzie Boga, padły 

zaskakujące słowa: „Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 

otrzyma odpuszczenia,  lecz winien jest grzechu wiecznego” (Mk 3,29). 

Czym jest grzech w wypadku człowieka? Na to pytanie zazwyczaj odpowiadamy bardzo 

prosto: jest złamaniem Bożego przykazania.  

Taka definicja kryje w sobie pewne niebezpieczeństwo. Tyle razy  

z tego powodu jakiegokolwiek wyrzuty. Łamiąc na przykład przepisy drogowe, ważne dla nas 

jest tylko, czy zostaniemy na tym przyłapani czy też nie. Podobnie podchodzimy do grzechu. 

Uważamy, że jest to złamanie jednego z wielu przepisów. Tyle tylko, że tym razem chodzi o 

zasady sformułowane przez Boga. A że Bóg jest nieskończenie miłosierny, więc – tak sądzimy 

– właściwie grzechem nie musimy się za bardzo przejmować.  

Spójrzmy jednak na grzech inaczej. Pismo Święte stwierdza, że jest on odwróceniem się 

od Boga. Człowiek jako stworzenie Boże odwraca się od Stwórcy, który jest samą Dobrocią, 

samą Miłością. Człowiek postanawia żyć bez Niego; wyklucza Go ze swojego życia. I co 

wtedy pozostaje Bogu? Zmusić takiego człowieka do zmiany postępowania. Ma On 

wprawdzie  środki, aby to uczynić, ale chce, aby obok Niego stanęli ludzie wolni, którzy poszli 

za Nim z miłości, a nie niewolnicy działający pod przymusem. 

Jeszcze lepiej zrozumiemy słowa Jezusa, jeśli weźmiemy pod uwagę, w jakich 

okolicznościach mówił o tym, że człowiekowi nie zostaną odpuszczone pewne grzechy. 

Stanowiły one reakcję na zachowanie się uczonych w Piśmie, którzy Jego czyny miłości 

przypisywali złemu duchowi. I robili to dlatego, że z góry byli nastawieni do Niego wrogo.  

Jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga, to Bóg akceptuje jego 

wybór. 

W tym kontekście zastanówmy się nad stwierdzeniem, które znajduje się w Katechizmie 

Kościoła Katolickiego: 
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 „Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą 

miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez 

Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do 

wiecznej zguby". 

Czy jest jednak możliwe uporczywe odrzucanie Boga? Czy człowiek jest w stanie trwać 

niezmiennie odwrócony do Niego plecami? Widocznie jest w stanie, skoro Jezus o tym mówił, 

choć Pismo Święte nie wspomina o konkretnym człowieku, który nie otrzymał przebaczenia. 

Zamiast więc Bogu odmawiać miłosierdzia, przypatrzmy się raczej człowiekowi i jego 

oskarżmy. Natomiast nie oskarżajmy Boga, bo On zawsze czeka na człowieka, byleby tylko 

zwrócił się on ku Niemu. 

 

 

Prawdziwi krewni Jezusa  -    (Mk  3, 31 - 35) 

 

Omawiana perykopa posiada następującą strukturę: 

a) Pojawienie się Matki Jezusa i Jego "braci", którzy Go szukają i chcą z Nim rozmawiać 

(Mk 3,31) 

b) Jezus w otoczeniu słuchającego Go tłumu (Mk 3,32a) 

c) Ktoś powiadamia Mistrza o przybyciu Jego Matki i "braci" (Mk 3,32b) 

d) Odpowiedź Jezusa (Mk 3,33) 

e) Wyjaśnienie Mistrza z Nazaretu na temat rzeczywistego pokrewieństwa (Mk 3,34-35) 

Opis wydarzenia nawiązuje do wcześniejszej wzmianki o działalności Jezusa (Mk 3,20). 

Mistrz przebywał wewnątrz domu oblężonego przez tłum do tego stopnia, że nie sposób było 

dostać się do środka. Języki hebrajski i aramejski były stosunkowo ubogie i jednym słowem 

ah określały: brata rodzonego i krewnego, a więc na przykład kuzyna (Rdz 13,8; 14,14.16; 

29,12.15). 

Ludzie Wschodu do dnia dzisiejszego używają określenia "brat" w stosunku do krewnych. 

w sensie przenośnym słowem "brat" określano także członków tego samego szczepu czy 

narodu. 

Mieszkańcy Nazaretu wymienili z imienia "braci" Jezusa: Jakuba, Józefa, Judę                         

i Szymona, oraz wspomnieli o Jego siostrach (Mk 6,3). Pierwsi dwaj z grupy "braci" byli 

synami innej Marii (Mt 27, 56), kuzynki lub bratowej Matki Jezusa. Wychowywał się On 

wspólnie z dziećmi swego krewnego i zgodnie z ówczesnymi zwyczajami są oni nazywani 

"braćmi". 
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Nigdzie jednak w Nowym Testamencie nie są oni wspomniani jako synowie Maryi. Dlatego 

i w omawianym przypadku należy przyjąć, że określenie to ma podobny sens. Wspomniani 

"bracia" to zatem nikt inny, jak tylko jego kuzyni, a "siostry" to Jego kuzynki. 

Jeśli o tym zapominamy, to trudno nam będzie zrozumieć, jak się to mogło stać, iż w II w. 

pojawiła się i zyskała uznanie nauka o nieustającym dziewictwie Maryi. Przecież nie mogłoby 

się to przydarzyć, gdyby członkowie pierwotnego Kościoła, a wśród nich pierwszy biskup 

Jerozolimy - Jakub, byli synami Maryi. 

Później jednak, kiedy zaczęto oddalać się od tradycji palestyńskiej, znajomość związków, 

jakie istniały między Jezusem a Jego krewnymi, coraz bardziej słabła. Dlatego czytelnicy 

Nowego Testamentu, natrafiając na zwrot "bracia Jezusa", zadawali sobie pytanie: o kogo 

chodzi? 

 Czy z omawianej perykopy wynika, iż Jezus nie okazywał 

należytego szacunku Matce? 

Oczywiście nie. Jezus nigdy nie przekreślał ludzkich więzów. Bronił praw rodziców, którzy 

byli zaniedbywani przez swoje dzieci i z niezwykłą surowością pouczał, że należy zachować 

przykazanie nakazujące czcić matkę i ojca (Mk 7,8-13; 10, 19). 

Nie mógł więc nie okazywać szacunku Matce, gdyż ewangelie przedstawiają Go jako 

tego, kto pierwszy wypełnia to, co głosi.  

Świadczy o tym - niezależnie od całej głębi religijnej - scena pod krzyżem, gdy powierzył 

Matkę umiłowanemu uczniowi (J 19,25-27). 

 Jak zatem wytłumaczyć reakcję Jezusa na wiadomość, że przyszła Jego Matka? 

Otóż uznał On, że swoim przybyciem stworzyła Mu Ona świetną okazję, aby pouczyć całe 

swoje otoczenie o tym, co jest najważniejsze.  

 Na pierwszym miejscu liczy się nie rodzina biologiczna, ale nowa społeczność 

duchowa, której On jest ośrodkiem. 

W ewangeliach dosyć często powraca temat pokrewieństwa duchowego z Jezusem. 

Przybiera różne odmiany. Dla Marka ten należy do rodziny Mistrza, kto pełni wolę Ojca 

niebieskiego (Mk 3,34-35). 

Jezus opuścił swój rodzinny Nazaret, bo szedł za głosem Ojca. Nie uczynił więc tego             

z lekceważenia więzów rodzinnych, do których w Palestynie przywiązywano dużą wagę, lecz 

z powodu swojej całkowitej przynależności do Ojca. Zamiast więzi krwi wybrał wieź 

duchową. Mistrz stał się wzorem dla uczniów, którzy są powołani, aby, podążając za Nim, 

opuścić matkę oraz braci i siostry. 
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Zebrani wokół Mistrza uczniowie stali się zaczątkiem tej nowej społeczności.                        

O przynależności do niej nie decyduje zwykłe pokrewieństwo, ale pełnienie woli Bożej, którą 

objawiał Jezus.  

Ewangeliści bardzo często posługują się słowem "wola". Chodzi im zawsze o wolę Ojca. 

Kładą nacisk na konieczność jej urzeczywistniania. Jezus przywiązywał niezwykłą wagę do 

wypełniania woli Bożej. 

 Już u zarania dziejów człowiek sprzeciwił się Bogu. Powtórzyło się to zresztą 

jeszcze wiele razy w dziejach świata. Dlatego Jezus - Syn Boży, zstąpił na ziemię, 

aby dać przykład.  

Przyszedł, aby pełnić wolę Ojca (Hbr 10,7.9). Jego posłuszeństwo względem Ojca 

ujawniło się najdoskonalej podczas drogi krzyżowej, począwszy od modlitwy                             

w Getsemani. 

W ewangeliach jest wiele miejsc, z których wynika, że jezus był twórcą nowego porządku, 

nowej społeczności. W tej nowej społeczności więzy rodzinne nie są najważniejsze. Liczy się 

pełnienie woli Bożej. O miejscu w niej nie decyduje więc pokrewieństwo z Jezusem, lecz 

przyjmowanie Jego słowa. wszystko inne nie posiada znaczenia. 

Na ziemi nie ma sprawy ważniejszej nad ufne otwarcie się na Boga. 

Z wypowiedzi Jezusa nie wynika więc, że odrzucał On ludzkie więzy czy też że Maryja nie 

liczyła się dla Niego. Przecież nigdy nie przekreślał ludzkich więzów. I tym razem nie 

dystansował się od swojej Matki i "braci", nie dążył do zerwania więzów rodzinnych. 

W tym przypadku można natomiast mówić o podporządkowaniu stosunków synowskich i 

braterskich stosunkom opartym na innego rodzaju więzi. Nowa rodzina to wspólnota, która 

wypełnia Boże wymagania.  

 Więź łącząca ucznia z Jezusem ma większą wagę od więzi z ojcem lub matką.  

Dlatego wszelkie powiązania rodzinne, które byłyby przeszkodą w rozwijaniu jedności 

pomiędzy Jezusem a uczniem, powinny ustąpić wobec obowiązku wyższego rzędu. 

Z omawianej perykopy nie wynika więc, że Jezus odrzucił ludzkie więzy albo że Maryja nie 

była dla Niego ważna i że jej nie szanował. 

 

Ważne, abyśmy - czytając ją - uświadomili sobie, że Jezus przenika do naszego 

otoczenia jako słowo Boże wcielone w nasze czyny, przez które mówi  i działa 

wszędzie tam, gdzie się znajdujemy.  

W ten sposób rodzimy Go dla świata i w pewnym sensie stajemy się Jego matką. 
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Jeśli Jego Dobra Nowina przeniknie nas na tyle, że myślimy i postępujemy jak On, to 

tworzy się między nami a Nim wewnętrzne podobieństwo, jakie występuje między braćmi. 

Jest ono o wiele silniejsze i głębsze niż więzy rodzinne. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

Grzech przeciw Duchowi Świętemu 
 

  
Trzeba zrozumieć, że nie każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu – jak zaznaczono 

– nie zostanie odpuszczony, lecz tylko niektóry.  
 

Gdy bowiem powiedział: „Gdybym nie przyszedł, nie mieliby grzechu” (J 15, 22), to 

zaiste, chciał, by nie rozumiano tu wszystkich grzechów; choć [Żydzi] mieli ich bardzo 

wiele, i to wielkich, mogłyby być im wszystkie odpuszczone, gdyby nie byli popełnili 

jednego szczególnego grzechu. Ten grzech polegał na tym, że nie uwierzyli w Chrystusa, 

gdy przyszedł; wobec tego nie mieliby grzechu, gdyby On nie był przyszedł.  
 

Tak więc, gdy powiedział: „Kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu” (Mt 12, 32) 

lub: „Kto by powiedział słowo przeciwko Duchowi Świętemu” (Łk 12, 10), chciał, aby 

rozumiano to nie o każdym, kto zgrzeszy przeciwko Duchowi słowem lub czynem, ale o 

jednym, i to szczególnym grzechu. 
 

A jest nim zatwardziałość serca zachowana aż do końca życia, przez którą człowiek 

odmawia przyjęcia odpuszczenia grzechów w jedności Ciała Chrystusowego (J 5, 64), które 

ożywia Duch Święty. 

 

 Gdy bowiem powiedział do swoich uczniów: „Przyjmijcie Ducha Świętego”, 

natychmiast dorzucił: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22). Jeśli więc temu darowi łaski Bożej ktokolwiek 

by się sprzeciwiał, opierał lub byłby w jakikolwiek sposób obcy aż do końca swego życia, 

nie zostanie mu to przebaczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, Ewangelia bo jest to 

grzech tak ciężki, że zawierają się w nim wszystkie inne. 
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Nikt jednak nie ma dowodu przed opuszczeniem tego ciała, że został potępiony: jak 

długo bowiem żyje na tym świecie, według słów apostoła: „Cierpliwość Boża prowadzi do 

pokuty” (Rz 2, 4).  

Lecz jeśli on w najbardziej zatwardziałej niegodziwości – znowu według słów apostoła – 

„wedle swojej zatwardziałości i nie pokutującego serca skarbi sobie gniew na dzień 

gniewu i zjawienia się sprawiedliwego sądu Bożego” (Rz 2, 5), to nie będą mu 

odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu. 
 

Ci jednak, z którymi mówimy lub o których mówimy, niech nie wpadają w rozpacz, jak 

długo są w tym ciele. Lecz niech nie szukają Ducha Świętego gdzie indziej jak w Ciele 

Chrystusa... Jeden bowiem chleb stanowi sakrament jedności, bo – jak mówi apostoł – 

„wielu z nas jest jednym chlebem i jednym ciałem” (1 Kor 10, 17).  
 

I dlatego Kościół katolicki jedynie jest Ciałem Chrystusa, którego Zbawca jest Zbawcą 

swojego Ciała (Ef 5, 23). Poza tym Ciałem nikogo nie ożywia Duch Święty, bo jak mówi 

sam apostoł, „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 

jest nam dany” (Rz 5, 5).  

Nie jest bowiem uczestnikiem Bożej miłości ten, kto jest wrogiem jedności.  

Nie mają Ducha Świętego ci, którzy są poza Kościołem, o których oczywiście zostało 

napisane: „Oni to, cieleśni, sami siebie odłączają, a Ducha nie mają” (Jud Ap 19). 

 

 Św. Augustyn 

 

Pokuta rozwiązuje wszystkie grzechy 

 

Ci, którzy bluźnią przeciw Duchowi Świętemu, to jest przeciw boskości Chrystusa, 

mówiąc: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy” (Łk 11, 15), nie 

otrzymają odpuszczenia grzechów ani w tym, ani w przyszłym świecie. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę na to, że Chrystus nie powiedział: nie będą one odpuszczone bluźniącemu, a 

następnie pokutującemu, ale: bluźniącemu i trwającemu w bluźnierstwie, bowiem godna 

pokuta rozwiązuje wszystkie grzechy. 

 

 Św. Augustyn 

 

Godność Maryi 

 

To, co wam przeczytałem, zawiera wiele trudnych i zawiłych pytań, a mianowicie: jak 

mógł Chrystus odsunąć, choć z uszanowaniem, Matkę swoją, i to nie jakąkolwiek matkę, ale 

Matkę – Dziewicę, znakomitą Matkę, której udzielił płodności w ten sposób, że nie naruszył 
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jej dziewictwa, Matkę, Dziewicę, która poczęła; Dziewicę, która zrodziła, a która pozostała 

na zawsze dziewicą?  
 

 Odsunął tak znakomitą Matkę, aby w wykonywaną przez Niego pracę nie włączyło się               

i nie przeszkadzało w niej matczyne uczucie. A co On robił? 
 

Przemawiał do rzesz, niszczył w nich starego człowieka, a budował nowego, wyzwalał 

dusze, uwalniał związanych, oświecał ślepe umysły, czynił wiele dobra, płonął 

wykonywaniem dobrych uczynków słowem i czynem. I gdy tak pracował, zawiadamiają Go 

o przejawie matczynej miłości. Słyszeliście, co powiedział, nie potrzebuję więc powtarzać. 

Niech słuchają tego przez swoje zbyt ziemskie uczucia matki, aby nie przeszkadzały synom 

w czynieniu dobra! 
 

 Jeśliby zatem matka chciała przeszkodzić i wtargnęła w pracę w ten sposób, że nawet 

przerwałaby to, czego odwlec nie można, niech zostanie przez syna odsunięta. Ośmielam się 

powiedzieć: niech zostanie odsunięta, lecz z miłością. A jeśli syn będzie zajęty czynieniem 

dobra, i dlatego właśnie odsunie matkę wtedy przychodzącą, jakże może gniewać się 

kobieta, małżonka czy wdowa, jeśli nawet Maryja została odsunięta?  
 

Powiesz mi, być może: syna mego do Chrystusa porównujesz? Ani jego nie porównuję 

do Chrystusa, ani ciebie do Maryi. Bo przecież Pan nie potępił matczynego uczucia, lecz 

swym postępowaniem dał przykład odsunięcia matki na rzecz dzieła Bożego. A On był 

nauczycielem tak gdy mówił, jak też gdy odsuwał. I dlatego raczył odsunąć Matkę, abyś ty 

nauczył się odsuwać ojca na rzecz dzieła Bożego... 
 

Oto proszę was, zwróćcie pilniejszą uwagę, bracia moi najdrożsi, mówię: pilniejszą 

uwagę na to, co powiedział Pan, wyciągając rękę nad swymi uczniami: „Oto jest matka 

moja i bracia moi. I ktokolwiek czyniłby wolę Ojca mego, który Mnie posłał, ten jest 

dla Mnie i bratem, i siostrą, i matką” (Mt 12, 49n).  
 

Czyż nie spełniała woli Ojca Dziewica Maryja, która przez wiarę uwierzyła, przez wiarę 

poczęła, która została stworzona przez Chrystusa, zanim On w Niej został utworzony? 

Spełniła z pewnością, spełniła święta Maryja wolę Ojca, i dlatego czymś większym jest to, 

że Maryja była wierną uczennicą Chrystusa, niż to, że była Jego Matką. Była szczęśliwsza 

jako pilna uczennica Chrystusa niż jako Jego Matka. 
 

I dlatego Maryja była błogosławioną, ponieważ nim jeszcze urodziła, nosiła w łonie 

swego Nauczyciela. Zobacz, czy nie jest tak, jak mówię?  

 

Gdy bowiem Pan przechodził, czyniąc cuda, a szły za Nim rzesze, oto pewna niewiasta 

przez Boga natchniona rzekła: „Szczęśliwe łono, które Cię nosiło! Błogosławione łono, 

które Cię nosiło” (Łk 11, 27n).                  
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 A cóż odpowiedział na to Pan? Aby nie szukano szczęśliwości w ciele.  

„Co więcej – rzekł – błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”.  
 

Stąd więc błogosławiona jest Dziewica Maryja, która słuchała i strzegła słowa Bożego. 

Bardziej strzegła prawdy duchem niż ciała w łonie. 

 

 Św. Augustyn 

 

Bracia Pańscy 

 

 „Potem przyszedł – jak mówi Ewangelia – do Kafarnaum sam i Matka Jego, i bracia 

Jego, i uczniowie Jego, i pozostali tam dni kilka” (J 2, 12). Oto ma matkę, ma braci, ma 

uczniów.  

Skąd braci? Skąd matkę? Braćmi Pismo nasze zwykło nazywać nie tylko tych, którzy się 

urodzili z tego samego mężczyzny i tej samej niewiasty, ale z tego samego macierzyńskiego 

łona lub z tego samego ojca, choć z różnych matek, lub przynajmniej z tego samego stopnia 

pokrewieństwa czy to z ojcowskiej, czy z macierzyńskiej strony.  

Ale nie tylko tych braćmi nazywa nasze Pismo. Jak mówi, tak należy pojmować, bo ma 

ono swój język. Kto tego języka nie zna, wpada w zamieszanie i mówi: Skąd Pan miał 

braci? Czy Maryja ponownie porodziła? Ależ nie! Od niej godność dziewictwa wzięła 

początek... 

 

Skądże więc bracia? Krewni Maryi są [krewnymi] Pana z jakiegokolwiek stopnia 

pokrewieństwa. Jak to udowodnimy? Samym Pismem Świętym.  
 

Lot zwany bratem Abrahama (Rdz 13, 8.11; 28, 2; 29, 12) był synem jego brata. Czytaj, a 

znajdziesz, iż Abraham był stryjem Lota, a nazwani są braćmi. Dlaczego, jeśli nie z tego 

powodu, że byli krewnymi?  
 

Również Jakub miał wuja Labana, Syryjczyka, bo Laban był bratem matki Jakuba, to jest 

Rebeki, żony Izaaka. Czytaj, a znajdziesz, iż stryj i syn siostry braćmi byli nazwani. Znając 

ten zwyczaj, zrozumiesz, iż wszyscy krewni Maryi byli braćmi Chrystusa. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

 Bracia, siostry matki Pana 

 

Nic też dziwnego, że ten, kto czyni wolę Ojca, jest nazwany bratem i siostrą Pana, bo to 

jest powiedziane o ludziach obojga płci powołanych do wiary.  
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Dziwne jest jednak bardzo, że nazwany jest również Jego matką. Wiernych swych 

uczniów zechciał Pan łaskawie nazwać swymi braćmi, mówiąc: „Idźcie, powiedzcie 

braciom moim” (Mt 28, 10).  

Bratem Pana może stać się ten, kto przyjmuje wiarę. Jak jednak może stać się 

Jego matką? Ten, kto staje się bratem i siostrą Chrystusa przez wiarę, staje się Jego matką, 

nauczając o Nim. Ten rodzi Pana, kto wlewa Go w serce słuchających. I staje się Jego 

matką, jeśli przez Jego słowa rodzi się miłość Pana w sercu bliźniego. 

 

 Św. Augustyn 

 

Książę tego świata 

 

 

Powiedziano o szatanie, że jest księciem świata. Nie sądzimy jednak, że może on 

panować nad niebem i ziemią. Światem są nazwani źli ludzie, którzy po całym świecie są 

rozproszeni. Dom jest określany według tego, kto go zamieszkuje. Gdy zatem mówimy 

„dobry dom” lub „zły dom”, nie ganimy ani nie chwalimy ścian budynku i dachów, lecz 

obyczaje czy dobrych, czy też złych ludzi.  
 

Tak więc [o szatanie] powiedziano: „książę tego świata”; znaczy to, że szatan jest 

księciem wszystkich [ludzi] złych, którzy mieszkają na świecie. Nazywani są też światem 

dobrzy, którzy na całym okręgu ziemi są rozsiani.  
 

Stąd też mówi apostoł: „Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą” (2 Kor 5, 19).                 

Oni są tymi, z serca których książę tego świata został wyrzucony. 

 

 Św. Augustyn 

 

Szczęśliwi i nieszczęśliwi aniołowie 

 

 

Najprawdziwszą przyczynę szczęśliwości dobrych aniołów upatrujemy w tym, że trwają 

oni w zjednoczeniu z najwyższym Bytem. Gdy zaś szuka się przyczyny nieszczęśliwości 

aniołów złych, słusznie nasuwa się nam fakt, że odwróciwszy się od najwyższego bytu, 

zwrócili się ku sobie samym, choć bytem najwyższym nie są. Czyż można wadę tę nazwać 

inaczej jak nie pychą?  
 

A przecież „pycha jest początkiem każdego grzechu” (Syr 10, 13).  
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Nie chcieli więc przy Bogu zachować: swej mocy (Ps 58, 10) i zamiast osiągnąć wyższy 

stopień bytu, trwając przy Bycie najwyższym, przenosząc siebie nad Niego, wybrali byt 

niższego rzędu. Oto pierwszy błąd, pierwsze nieszczęście i pierwszy występek tej natury 

[anielskiej] stworzonej tak, że nie stanowiła wprawdzie bytu najwyższego, mogła jednak 

znajdować szczęście w radowaniu się Bytem najwyższym: odwróciła się od Niego i chociaż 

przez to nie straciła bytu, jednakże obniżyła jego stopień i dlatego stała się nieszczęśliwa. 

 

 

 

"Bliscy"  bp G. Ryś:   MOC SŁOWA                                     

- zaprasza we wspólną podróż po Biblii 

 
W Ewangelii według św. Marka czytamy: 

"Potem przyszedł  do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 

bowiem: <odszedł od zmysłów>" (Mk 3, 20-21). 

Polski przekład znów nieco łagodzi sens oryginału, używając bezosobowej formy: 

"mówiono". Tak naprawdę Marek napisał "mówili" (grec. elegon; wlg. dicebant) - "oni 

mówili". Jacy "oni"?  Oni - bliscy! 

Krewni Jezusa, słysząc o tym, jak postępuje, nabrali podejrzeń, że zwariował.                        

I przyszli Go powstrzymać. 

 

 Najwyraźniej nie wystarczy być fizycznie blisko Chrystusa, by od razu, 

automatycznie, stać się Jego uczniem. 

 

Nie przesądzają o tym nawet więzy krwi. Można stać pół metra od ołtarza, a nawet 

trzymać Jezusa w swoich rękach - jak ja to czynię (czasami kilka razy dziennie) -                          

i uważać właśnie taki (eucharystyczny) styl Jego bycia, całkowite wydanie się 

do dyspozycji człowiekowi, za czyste wariactwo. Za szaleństwo, w którym człowiek 

gubi samego siebie. 
 

To Ewangelia o "krewnych Jezusa" znalazła swój przedziwny ciąg dalszy pod koniec  

I wieku, w czasach prześladowania Kościoła przez cesarza Domicjana.  
 

Znamy tę historię dzięki Euzebiuszowi z Cezarei: 
 

"W czasie, gdy Domicjan rozkazał zgładzić potomków Dawida, niektórzy donieśli 

również o potomkach Judy, który był bratem Pańskim, jako o należących do rodu Dawida 

i krewnych samego Chrystusa (...). 
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 Żołnierz przyprowadził ich przed oblicze Domicjana. Zapytał ich o to, czy są 

potomkami Dawida. Otrzymał odpowiedź twierdzącą. Pytani o Chrystusa, Jego królestwo, 

naturę, miejsce i czas, odpowiedzieli, że Jego królestwo nie jest z tego świata ani z tej 

ziemi, lecz niebiańskie i anielskie, a objawi się ono na końcu czasów, gdy Chrystus 

nadejdzie w swojej chwale sądzić żywych i umarłych, oddając każdemu według jego 

uczynków.  

Domicjan nie kazał im wymierzyć żadnej kary, lecz wzgardził nimi, uważając ich za 

ludzi nieokrzesanych, i pozwolił im odejść.  Innym dekretem zarządził przerwanie 

prześladowania przeciwko Kościołowi. Oni zaś po uwolnieniu stali się głowami 

Kościołów, jako świadkowie i krewni Pańscy, a po powrocie dożyli czasów Trajana w 

pokoju". 

Zawsze mnie intrygowała ta decyzja cesarza. Domicjan nie był barankiem. Z jego 

rozkazu w tym właśnie czasie torturowano św. Jana (tradycja mówi o "smażeniu go                       

w oleju"), a następnie zesłano na Patmos; papieża Klemensa utopiono, rzucając go                       

w morze z kotwicą u szyi. Najwyraźniej w rozmowie z krewnymi Jezusa cesarz uznał, że 

nie ma się kogo obawiać - nie stanowią dla Rzymu żadnego zagrożenia. 

 

Euzebiusz zresztą wprost stwierdza, że liderami Kościoła stali się oni dopiero po 

powrocie do domu.  

 

 Czy uczyniło ich nimi dopiero prześladowanie? 

 Doświadczenie współudziału w cierpieniach Chrystusa? 

 Wspólne z Nim przejście ze śmierci do życia? 


