
 

XXV Niedziela zwykła  19 IX 2021 
 

Mk 9,30-37 (Biblia Tysiąclecia) 

  Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 

wiedział o tym.  Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy 

będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.  

 Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to 

rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i 

rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i 

sługą wszystkich!  

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 

nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. 
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"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Druga zapowiedź męki  (9, 30- 32) 

 

 (30) Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby 

ktoś o tym wiedział. (31) Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 

dniach zmartwychwstanie. (32) Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 

pytać. 

 

ST: Iz 53,12 

NT: Rz 4,25; 8,32 II Mt 17,22-23; Łk 9,44-45 

KKK: podróż Jezusa ku Jerozolimie, 557-558 
 

 [9,30]    

Wyruszywszy spod Góry Przemienienia (9,2-8), Jezus i Jego uczniowie 

przemierzają Galileę, kierując się ku Jerozolimie. 

Obecne postępowanie Jezusa znacząco różni się od jego poprzedniej działalności w 

Galilei, opisanej wcześniej w Ewangelii. 

Zamiast nauczać rzesze ludzi nad jeziorem lub być obleganym przez tłumy 

przyprowadzające doń potrzebujących i chorych, Jezus na osobności udziela pouczeń 

uczniom w ramach ostatniego i najbardziej intensywnego etapu ich formacji. 

Jak na razie nie chce, żeby ktoś (...) wiedział o Jego podróży, tak by uwaga Jego 

uczniów mogła się całkowicie skupić na tym, co ma im On do powiedzenia na temat 

zbliżających się doświadczeń. 

[9,31]    

Pouczał On ich i mówił im - użyte tu czasowniki świadczą, że chodzi o ciągły 

proces nauczania, nie zaś jakieś pojedyncze wypowiedzi. 

To druga formalna zapowiedź męki (na temat pierwszej i trzeciej zob. 8,31; 

10,32-34). 

Teraz Jezus zaczyna ukazywać boski dramat kryjący się za tajemnicą krzyża:  

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 



Greckie słowo oznaczające "wydać" (paradidomi) było kluczowe dla pojmowania  

męki w starożytnym Kościele, odnosząc się do całego procesu odrzucenia Jezusa i 

oddania Go na śmierć przez tych, których kochał
1
, Judasz wydaje Go żydowskim 

przywódcom (14,10), którzy wydają Go Piłatowi (15,1), który z kolei wydaje Go na 

ukrzyżowanie (15,15). 

Motyw ten przywołuje na myśl Izajaszowe proroctwo o cierpiącym Słudze 

Pańskim, który "siebie ofiarował" (paradidomi) na śmierć (Iz 53,12). 

Jezus nie był bezbronną ofiarą sił pozostających poza Jego kontrolą: samego siebie 

wydał, w pełnym miłości posłuszeństwie względem planu Ojca. 

Lecz największą tajemnicą jest fakt, że to sam Ojciec posłał Jezusa (w.37), 

a zatem dał początek wszystkim tym aktom wydawania Go: 

Bóg "nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich 

wydał" (Rz 8,32). 

Wydawanie Jezusa przez ludzi, wynikające z grzechów, zdrad i zatwardziałości 

serca, staje się narzędziem wydania Syna przez Ojca z miłości i dla zbawienia świata. 

 Jezus jest Człowiekiem, jako że w pełni utożsamił się z ludzkością i przyjął 

na siebie naszą naturę z całą jej słabością. 

 Lecz ze strony Boga zostaje jak gdyby "wydany ludziom" i poddany 

skutkom ludzkiego buntu przeciwko Bogu w całym ich natężeniu. 

Jezusowe zapowiedzi męki nigdy nie kończą się w ponurej tonacji, Jego cierpienie 

stanowi bowiem tylko niezbędny wstęp do chwalebnego triumfu:  

zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie. 

Czasowniki "być wydanym" i "być zabitym" podane są w formie biernej, 

odnosząc się do działań, których Jezus będzie przedmiotem, lecz czasownik 

"zmartwychwstać" ma znaczenie czynne: Jezus przejmie nad swym losem 

Bożą władzę i suwerenną kontrolę, z których tymczasowo zrezygnował.  

[9,32]    

Tym razem Piotr i uczniowie nie protestują na głos (zob. 8,32), lecz pozostają w 

pełnym zdumienia milczeniu. Nie rozumieli tych słów. 

Wypowiedź Jezusa była wystarczająco jasna już w swym dosłownym brzmieniu. 

 Czytelnicy mogą się zastanawiać, co jest tak trudnego do zrozumienia w 

zwrocie "być zabitym"? 

                                                           
1
 Motyw ten nie zawsze jest uchwytny w tłumaczeniu, bo paradodimi jest oddawane w różnych kontekstach 

jako "uwięzić" (1,14), "wydać" (9,31; 10,33; 13,9 itd.) lub "zdradzić" (w wersji angielskiej: 3,19; 14,18.21) [ w 

języku polskim także jako "chwycić" (14,44) - przyp. tłum.] 



Z perspektywy czasu, po dwóch tysiącach lat chrześcijańskiej katechezy trudno nam 

docenić, jak bardzo szokująca, nieintuicyjna i burząca cały światopogląd była ta idea 

cierpiącego Mesjasza. 

Po prostu nie pasowała do żadnych kategorii myślenia, którymi kierowali się ludzie 

współcześni Jezusowi. 

Być może będziemy w stanie doświadczyć w jakimś stopniu takiej konsternacji jak 

oni, gdy przyjrzymy się własnej reakcji na jakiś ciężki krzyż pojawiający się w 

naszym życiu. 

 To z pewnością nie może się mieścić w Bożym planie! 

 Jakim sposobem może z tego wyniknąć jakiekolwiek dobro? 

Nic dziwnego, że uczniowie bali się dalej wypytywać Jezusa. 

 Czy mówił On metaforycznie, czy też może nawiązywał do brutalnej 

śmierci rozumianej dosłownie? 

Są przerażeni, że ich najgorsze obawy mogą się potwierdzić. 

Jezus cierpliwie dalej udziela swych pouczeń, dostrzegając, że  

potrzeba czasu, by ludzie dostosowali swój sposób myślenia do całkowicie 

odmiennej Bożej logiki. 

 

Kto jest największy (Mk 9, 33-37) 

 

 (33) Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to 

rozprawialiście w drodze? (34) Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 

się między sobą o to, kto z nich jest największy. (35) On usiadł, przywołał 

Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 

wszystkich i sługą wszystkich! (36) Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i 

objąwszy je ramionami, rzekł do nich: (37) Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w 

imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz 

Tego, który Mnie posłał. 

 

ST: Iz 29,19; So 2,3 

NT: Flp 2,3-4; 1 P 5,3 II Mt 18,1-5; Łk 9,46-48 

KKK: władza jako służba, 876, 2235; miłość ku dzieciom, 1825 

Lekcjonarz: 9,30-37, dwudziesta piąta niedziela zwykła (rok B) 

 

 

 



 [9,33]    

Jezus i uczniowie po raz ostatni przybywają do Kafarnaum, udając się do domu 

Piotra i Andrzeja, który Jezus przyjął za własny (1,29; 2,1). 

Znowu będąc na osobności, Jezus wykorzystuje okazję, by zapytać uczniów o 

dyskusje, jakie prowadzili między sobą podczas podróży. 

Dwukrotnie pojawiający się tu zwrot: w drodze nawiązuje do Markowego motywu 

chrześcijańskiego uczniostwa, który odgrywa znaczącą rolę w całej narracji o podróży 

(8,31-10,52). 

[9,34]    

Uczniowie milczą zakłopotani, ponieważ posprzeczali się (...) o to, kto z nich 

jest największy. 

To drugi raz, gdy Jezusowa zapowiedź męki spotyka się z całkowicie 

nieodpowiednią reakcją (zob. 8,32). 

Zaraz po tym, jak Jezus opowiedział im o dobrowolnym przyjmowaniu przez siebie 

odrzucenia i śmierci, uczniowie nagle angażują się w pełną zazdrości rywalizację                

o przywileje i prestiż. 

Żaden temat rozmowy nie mógłby być bardziej sprzeczny z tym, co Jezus starał się 

im właśnie przekazać. 

Lecz również w tym wypadku Marek ukazuje słabości uczniów nie po to, by 

czytelnicy mogli zdumiewać się ich nieudolnością. 

Chodzi raczej o postawienie nas twarzą w twarz z naszą ludzką skłonnością do 

szukania własnej chwały w rywalizacji z innymi, przez co nie poddajemy siebie 

samych cudownym planom Bożym. 

 [9,35]    

Jezus zasiada, co w świecie starożytnym było pozycją zwyczajowo zajmowaną 

przez nauczycieli (zob. 4,1), i zwołuje wokół siebie Dwunastu, by udzielić im 

dalszych pouczeń na temat uczniostwa. 

W przypadku osób wyznaczonych do przewodzenia ustanawianej przez Jezusa 

wspólnocie (3,13-15), szczególnie niezbędne było zapobieżenie fałszywemu 

rozumieniu przez nich władzy. 

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich                                           

i sługą wszystkich. 

 



Bycie pierwszym oznacza posiadanie pierwszeństwa przed innymi - na przykład 

"osobistości w Galilei" (dosłownie "pierwsi z Galilei" z 6,21) były bardziej 

wpływowe, cieszyły się większym prestiżem i miały większą władzę niż zwykli 

ludzie. 

Jezus nie potępia wrodzonego pragnienia wielkości, jakie kryje się w ludzkim sercu.  

Lecz przewraca ludzkie myślenie do góry nogami: paradoksalnie, jedynym 

sposobem urzeczywistnienia tych pragnień jest postawienie siebie samego na końcu. 

I nie chodzi tu tylko o wyrażenie tego jakąś pobożną myślą; musi się to przejawić w 

konkretnych działaniach, w staniu się sługą (diakonos) wszystkich. 

Idea ta była skrajnie niekonwencjonalna w starożytnym świecie, gdzie pokorę                     

i cichość uznawano nie za cnoty, lecz za oznaki słabości. 

Ludzie sprawujący władzę oczekiwali od innych, że będą im służyć i obsypywać 

ich zaszczytami. Nikt o zdrowych zmysłach nie aspirowałby do bycia sługą. 

Przyjęcie tej nowej etyki przez wczesny Kościół było jedną z rzeczy, które 

uczyniły chrześcijaństwo tak nowatorskim i atrakcyjnym dla wielu                     

w starożytnym świecie. 

Taką samą zasadę przekazuje św. Paweł wiernym z Filippi:  

"niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej 

chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie"              

(Flp 2,3; zob. 1 P 5,3). 

[9,36]    

Jezus, w prorockim stylu, dopełnia swej wypowiedzi czynem o symbolicznym 

znaczeniu: bierze dziecko i obejmuje je ramionami. 

Z punktu widzenia słuchaczy gest ten w naturalny sposób wiązał się z Jego 

wcześniejszym stwierdzeniem (w.35), bo słowo na określenie dziecka może również 

oznaczać "sługę" (zarówno w aramejskim, jak i greckim). 

Jezus dalej wywraca do góry nogami ludzki światopogląd i system wartości. 

W społeczeństwie starożytnym dzieci nie uważano za osoby posiadające jakieś 

prawa czy własny status. 

Już w Starym Testamencie Bóg objawił swą szczególną miłość ku maluczkim, 

którzy są często pomijani lub uciskani przez ludzi mających władzę (por. 

Pwt 10,18: "On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, 

udzielając mu chleba i odzienia.   "; 



Ps 146,9: " Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża 

kieruje występnych. "; 

Iz 29,19: " Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym 

Izraela, "). 

Poprzez swój gest Jezus okazuje ludzką tkliwość względem tego dziecka                   

(zob. Mk 10,13-16), a zarazem uczy swych uczniów, że powinni nabrać szacunku dla 

tych, którzy wydają się najbardziej bezradni lub pozbawieni znaczenia, oraz mają czuć 

się za nich odpowiedzialni. 

[9,37]    

Jezus następnie wyjaśnia swój gest:  

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje. 

Przyjęcie kogoś "małego" polega na zaakceptowaniu, służeniu z miłością i dbaniu o 

tych, którzy najbardziej tego potrzebują i nie mogą się za to odwdzięczyć. 

Przyjęcie kogoś "w imię Jezusa" oznacza przyjęcie danej osoby ze względu 

na Jezusa i z szacunku dla Niego. 

To sugeruje, że Jezus utożsamia się z tymi, którzy są najmniej znaczący w oczach 

świata - aż do tego stopnia, że sam jest w tajemniczy sposób obecny wszędzie, gdzie 

osoby te są przyjmowane. 

Co więcej, przyjęcie ich oznacza przyjęcie Tego, który Mnie posłał. 

W starożytnym świecie, tak jak dzisiaj, wyznawano zasadę, że wysłannikowi 

należy się taki sam szacunek i godność jak tej władzy, która go posłała. 

Jezus stwierdza tu coś zdumiewającego: nasz sposób traktowania ludzi o najniższej 

pozycji, będących w świecie "nikim", jest miarą tego, jak traktujemy samego Boga. 

Wzmianka o Bogu jako o "Tym, który Mnie posłał", stanowi nawiązania do 

wcielenia Jezusa i wykorzystany jest w niej ten sam czasownik oznaczający "posyłać" 

(apostello), od którego pochodzi słowo "apostoł". 

Jezus jest apostołem Ojca. 

Zatem to, czym są i co czynią Jego apostołowie, stanowi przedłużenie Jego 

własnego apostolstwa - misji, z którą został posłany na ten świat. 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Beda Wielebny 
 

Przykład dziecka 
 

 

„I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktokolwiek 

wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im, że Syn człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi, i zabiją Go, ale zabity trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mk 

9, 30nn).  

Zawsze do dobrych wiadomości dołącza smutne, aby gdy się spełnią nagle, nie 

wywoływały lęku u apostołów, ale żeby je znieśli po przemyśleniu w ich duszy. Jeśli 

martwi ich wiadomością o tym, że ma być zabity, to powinien spowodować radość, gdy 

mówi, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. 

„Lecz oni tych słów nie rozumieli, a bali się Go pytać”.  

To niezrozumienie uczniów pochodzi nie tyle z ich ograniczenia, ile z miłości do 

Zbawiciela, bo nie chcieli uwierzyć – będąc zawsze ludźmi cielesnymi i nieświadomymi 

tajemnicy krzyża – że umrze Ten, którego uznawali za Boga prawdziwego. A ponieważ 

przyzwyczaili się, że mówił On często w przypowieściach, a równocześnie lękali się 

myśli o Jego śmierci, chcieli nadać inne, przenośne znaczenie temu, co mówił otwarcie o 

wydaniu i śmierci. 

„I przybyli do Kafarnaum. A gdy byli w domu, pytał ich: «O czym w drodze 

rozmawialiście?» Lecz oni milczeli, albowiem w drodze sprzeczali się między sobą, 

kto z nich jest większy”.  

Kłótnia uczniów dotycząca pierwszeństwa powstaje z tego – jak się wydaje – że 

widzieli, jak Piotr, Jakub i Jan zostali wyprowadzeni osobno na górę i że im tam 

powierzono jakąś tajemnicę. Lecz także – wedle słów Mateusza – obiecano Piotrowi 

klucze królestwa niebieskiego, a Kościół Boży miał być zbudowany na skale, od której 

on otrzymał imię; sądzili więc, że Piotr lub owi trzej zostaną postawieni nad pozostałymi, 

to jest nad wszystkimi apostołami. 

„I usiadłszy wezwał Dwunastu i rzekł im: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech 

będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich ». A wziąwszy dziecię postawił je 

pośrodku ich i tuląc je, rzekł im: «Ktokolwiek jedno z takich dziatek przyjął w imię 

moje, Mnie przyjmuje»”.  



Pan widząc myśli uczniów, stara się uleczyć ich pragnienie chwały i upomina, że nie 

należy szukać pierwszeństwa, lecz pożądać pokory. Najpierw więc upomina zwyczajnym 

nakazem pokory, a następnie poucza przykładem dziecięcej niewinności.  

Gdy bowiem mówi: „Ktokolwiek jedno z takich dziatek przyjął w imię moje, Mnie 

przyjmuje”, to albo pokazuje, że po prostu biedacy Chrystusa maję być przyjmowani 

przez tych, którzy chcą być większymi dla oddania Mu czci, lub też – widząc ich złość – 

zachęca, by zachowali prostotę dziecięcą bez bezczelności, miłość bez zazdrości, 

pobożność bez złośliwości.  

A to, że obejmuje dziecko, oznacza, że pokorni są godni tego, by On ich objął, i że 

oni, gdy wypełnią to, co nakazał: „Nauczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego 

serca” (Mt 11, 29), słusznie mogą się chlubić i powiedzieć: „Lewa ręka jest pod moją 

głową, a prawica Jego mnie obejmuje” (Pnp 2, 6). 

Słusznie więc, gdy powiedział: „Ktokolwiek jedno z takich dziatek przyjął” – 

dodając – „w imię moje”, aby oni prawdziwie osiągnęli w imię Chrystusa za pomocą 

rozumu ten stopień cnoty, jaki w sposób naturalny zachowuje dziecko. Ale ponieważ 

pouczał, że On jest przyjmowany w dzieciach, to znaczy jak głowa w członkach swoich, 

aby uczniowie nie poprzestali na tym, co widzą, dodał te słowa: 

„A kto by Mnie przyjął, nie Mnie przyjmuje, ale Tego, co Mnie posłał”, chcąc, aby 

wierzyli, że On jest tak wielki jak Ojciec. 

 

 Św. Klemens Aleksandryjski 

 

Boska pedagogia 

 

Naturalnie, także i my czcimy jako najpiękniejsze i najdoskonalsze ze skarbów                  

w tym życiu dobra, które określamy słowami związanymi z dzieckiem: wychowanie             

i pedagogia; uznajemy bowiem, że pedagogia jest to dobre prowadzenie dziecka ku 

cnocie.  

 W sposób najjaśniejszy objawił nam Pan znaczenie słowa „małe dziecko”: „Gdy 

powstał spór pośród apostołów, kto spośród nich jest większy, postawił wśród nich 

Jezus małe dziecko, mówiąc: «Ten, kto stanie się małym jak to dziecko, ten jest 

większy w królestwie Niebios” (Mt 18, 1–4; Łk 9, 46–48; Mk 9, 33–37).  

 Nie trzeba jednak brać słowa „małe dziecko” w znaczeniu „niemądry wiek”, jak 

mniemają niektórzy, ani też głupio tłumaczyć słów: „Jeśli nie staniecie się jako te 

dzieci, nic wejdziecie do królestwa Boga”.  



Nie tarzamy się bowiem jak dzieci po ziemi, nie czołgamy się jak niegdyś, podobni do 

węży, całym ciałem pogrążywszy się w niemądrych żądzach, lecz zwróceni ku rzeczom 

wyższym dzięki naszemu rozumowi, oddaleni od świata i grzechów, zaledwie stopami 

dotykamy ziemi; a tak, jak wydaje się, że jesteśmy na tym świecie, tak postępujemy za 

świętą mądrością. Lecz to wszystko jest głupotą dla tych, których dusza oddana jest 

złości. 

Prawdziwie zaś dziećmi są ci, którzy jedynie Boga uznają za Ojca, w prostocie, 

maleńkości i czystości... Do tych, którzy postępują w służbie Logosu, skierował On te 

słowa. Nakazuje im pogardzać sprawami tego świata i radzi, aby skierowali się tylko ku 

Ojcu, naśladując dzieci. I dlatego w następnych słowach mówi: „Nie troszczcie się o 

jutro. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 34). Wzywa więc do odłożenia troski życia 

codziennego i do połączenia się tylko z Ojcem. 

Ten, kto wypełnia to przykazanie, jest prawdziwie maleńkim dla Boga i dla świata: 

świat uważa, że zbłądził, a Bóg go kocha. Jeśli bowiem jest jeden Nauczyciel w niebie – 

jak mówi Pismo – to słusznie można twierdzić, że wszystkich na ziemi wolno nazywać 

uczniami. Taka jest bowiem prawda: doskonałość należy do Pana wiecznie 

pouczającego; być dziećmi, i to maleńkimi, należy do nas, którzy mamy się wiecznie 

uczyć. 

 

 

I czytanie :     Mdr 2,12.17-20     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 

naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych 

obyczajów. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy 

jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i 

wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego 

łagodność i doświadczyć jego cierpliwości.  Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo 

- jak mówił - będzie ocalony. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Laktancjusz 

 

Prorocy przepowiedzieli wszystko, co się stać miało 

Powiedzieliśmy o narodzeniu; teraz powiemy o mocy i czynach. Gdy wielkie i 

dziwne rzeczy czynił między ludźmi, Żydzi na ich widok sądzili, że dzieją się przy 

pomocy magii, nie wiedząc, że wszystko, co czynił, było przepowiedziane przez 

proroków.  

Chorych i wszelakim rodzajem dolegliwości dręczonych natychmiast wzmacniał 

nie jakimś lekarstwem, lecz siłą i mocą słowa, słabych uzdrawiał, chromych dźwigał 

do chodzenia, ślepym wzrok przywracał, niemym oddawał mowę, głuchych czynił 

słyszącymi, nieczystych i pokaleczonych oczyszczał, oszalałym pod wpływem 

demonów dawał zdrowy rozum, umarłych albo już pogrzebanych przywoływał do 

życia i światła.  

On pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami i dwoma rybami nakarmił. On chodził po 

morzu, on podczas burzy nakazał wiatrom, by ustały, i natychmiast nastała cisza.  

Wszystko to znajdujemy przepowiedziane w księgach proroków i w pieśniach 

sybilińskich.  

Gdy z powodu tych cudów wielkie mnóstwo zbiegło się do niego i weń uwierzyło, 

że – jak był – Synem Bożym i przez Boga posłanym, kapłani i książęta żydowscy 

pełni nienawiści a zarazem podrażnieni, bo wyrzucał im grzechy i niesprawiedliwości, 

umówili, by Go zabić.  

Przepowiedział to więcej niż tysiąc lat przedtem Salomon w Księdze Mądrości, 

tymi słowami: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 

sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam 

błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. 

Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo 

życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś 

fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych 

ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmyż, czy prawdziwe 

są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest 

Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy 

go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. 

Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony. Tak pomyśleli 

– i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych” (Mdr 2, 

12–22).  



Nie pomni tych pism, które czytali, podburzyli lud jakoby przeciw bezbożnikom, by 

schwytawszy go, powieść przed sędziego i domagali się jego śmierci bezbożnymi 

głosami.  

Jako zbrodnię zarzucali Mu, że głosił się Synem Bożym i że rozwiązywał prawo, 

uzdrawiając w dzień sobotni; On natomiast twierdził, że nie rozwiązuje prawa, lecz go 

dopełnia.  

Gdy Piłat Poncki, który wówczas sprawował sądy w Syrii jako legat zrozumiał, że 

sprawa ta nie należy do obowiązków sędziego rzymskiego, odesłał go do Heroda 

Tetrarchy i pozwolił Żydom, by sami byli sędziami swego prawa. Oni zaś, 

otrzymawszy zbrodniczą władzę, skazali Go na krzyż, lecz przedtem chłostali Go 

biczami, bili pięściami, ukoronowali cierniami, pluli Mu w twarz, a za pokarm i napój 

dali Mu żółci ocet; w pośród tego nie usłyszano Jego głosu.  

Wtedy oprawcy, po wylosowaniu Jego tuniki i płaszcza, przybili Go do Krzyża i 

powiesili, gdyż nazajutrz mieli obchodzić Paschę, to jest swój dzień uroczysty. 

Zbrodni tej towarzyszyły dziwne znaki, aby pojęli okropność swego czynu.  

W tej bowiem chwili, gdy oddawał ducha, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i 

słońce się zaćmiło tak, że dzień w noc się przemienił. Prorocy przepowiedzieli 

wszystko, co się stać miało. 

 

Nauczanie w Kafarnaum - (Mk  9, 33-50) 

Ks. dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 Cały fragment Mk 9,33-50 to zbiór mów wygłoszonych przez Jezusa. 

Prawdopodobnie za proces redakcyjny, a więc za ich zbieranie i umieszczenie                        

w jednym miejscu, odpowiedzialny jest sam Marek, który w ten sposób stworzył swego 

rodzaju katechizm dla pierwszych gmin chrześcijańskich i jednocześnie praktyczne 

kompendium poświęcone zagadnieniu naśladowania Jezusa. 

Kontekstem bezpośrednim dla Mk 9,33-50 jest opowiadanie o podróży do Jerozolimy, 

którą Jezus rozpoczął wraz z uczniami w okolicach Cezarei Filipowej (Mk 8,27). 

Przemierzając Galileę (Mk 8,30), wędrowcy zatrzymali się w Kafarnaum. 



 

Dziś jednak turyści i pielgrzymi, którzy przybywają tutaj, aby zobaczyć na własne 

oczy ruiny świadczące o dawnej świetności miasta, witani są przez napis: "Capharnaum. 

The Town of Jezus" ("Kafarnaum. Miasto Jezusa"). 

Bliżej nieznany Nahum ustąpił więc miejsca Jezusowi z Nazaretu. A stało się tak               

w związku z tym, że to właśnie miejsce Jezus uczynił główną bazą podczas swojej 

działalności w Galilei (Mt 4,12-13: " (12) Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został 

uwięziony, usunął się do Galilei. (13) Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i 

osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. "). 

W Mt 9,1 jest ono nazywane "Jego" miastem. Tutaj: 

 Dokonało się powołanie Mateusza (Mk 9,9-13) 

 Jezus uzdrowił sługę setnika (Łk 7,1-10) 

 Teściową Piotra (Mk 1,29-31) i paralityka (Mk 2,1-12) 

 Uwolnił opętanego w synagodze (Mk 1,23-28) 

 A w pobliżu miasta wygłosił mowę eucharystyczną (J 6,24-69). 

W Kafarnaum swój dom mieli Piotr i jego brat, Andrzej (Mk 1,29). Jego pozostałości 

możemy oglądać dzięki wykopaliskom archeologicznym. Prawdopodobnie właśnie                     

w domu Piotra i Andrzeja Jezus rozmawiał ze swymi uczniami i wygłosił ważne pouczenia 

(Mk 9,33; por. 1,29; 2,1). 

Nauka Jezusa obejmuje trzy części, którym zwykło się nadawać następujące tytuły: 

 "Spór o pierwszeństwo" (Mk 9,33-37) 

 "W imię Jezusa" (Mk 9,38-41)  

 "Zgorszenie" (Mk 9,42-50) 

Punktem  wyjścia dla nauczania Jezusa w domu w Kafarnaum stała się dyskusja, jaka 

wywiązała się pomiędzy uczniami podczas drogi. Wcześniej ewangelista wspomniał 

jedynie o drugiej  już zapowiedzi Jezusa: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 

Co Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 9,31). 

To miejscowość położona na północnym 

wybrzeżu Jeziora Galilejskiego,                           

ok. 4-5 km na zachód od miejsca, w którym 

Jordan wpada do jeziora Genezaret.                                

Tędy przebiegała słynna Via Maris - droga 

łącząca Damaszek z Egiptem.                         

Nazwa miejscowości znaczy tyle co: 

"Wioska Nahuma". 



Usłyszawszy to, uczniowie nie drążyli dalej tematu: "Oni jednak nie rozumieli tych 

słów, a bali się Go pytać" (Mk 9,32). 

Dalsza droga bynajmniej nie upływała im w milczeniu. Nie prosili Jezusa                                 

o wyjaśnienie tego, co powiedział, natomiast ich uwagę zaprzątał inny problem:                             

"W drodze posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy" (Mk 9,34). 

Nic nie wskazuje na to, aby chodziło o pierwszeństwo w przyszłym królestwie Bożym  

(jak w paralelnym tekście Mt 18,1 oraz w innej perykopie Mk 10,35-40), gdyż żaden                

z elementów narracji  nie sugeruje interpretacji eschatologicznej.  

Raczej chodziło o pozycję w gronie Dwunastu, decydującą o miejscu przy stole oraz 

kolejności zabierania głosu. 

Fakt, iż uczniowie na ten temat właśnie rozmawiali - zwłaszcza wobec zapowiedzi 

męki i śmierci - potęguje wrażenie, że zupełnie nie rozumieli oni tego, o czym mówi ich 

Mistrz. 

 Gdy już dotarli do domu w Kafarnaum Jezus ich zapytał: "O czym to 

rozprawialiście w drodze?". 

Mistrz zachowywał się jak doświadczony pedagog. Zebrał poróżnionych 

uczniów, usadził ich w kręgu, sam zajmując miejsce pośrodku nich, i cierpliwie tłumaczył: 

"Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich, i sługą 

wszystkich!" (Mk 9,35). 

Ten logion (logion [gr.], termin stosowany w egzegezie biblijnej oznaczający 

pojedynczą wypowiedź Jezusa, często przekazaną przez ustną tradycję bez kontekstu;) 

prawdopodobnie funkcjonował niezależnie. W ewangeliach występuje on w pięciu 

różnych odsłonach: Mk 9,35; Mk 10,43-44 (por. Mt 20,25-26; Łk 22,26; Mt 23,11; Łk 

9,43c). Najstarsza wydaje się wersja z Mk 10,43-44. 

Wypowiadając te słowa, Jezus zachęcił uczniów do przyjęcia postawy pokory                    

i uniżenia. Zabieganiu o "pierwszeństwo" przeciwstawia bycie "ostatnim", a nawet bycie 

"sługą". 

Na głębsze rozumienie pouczenia Jezusa rzucają światło kolejne wersety. 

 Dobrze ilustruje to scena, w której Jezus na oczach zdumionych uczniów przytulił 

dziecko, mówiąc: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 

przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie 

posłał!"  (Mk 9,37). 

 



Mamy tu do czynienia z grą słów, gdyż w języku aramejskim słowo talia może 

oznaczać zarówno "sługę" jak i "dziecko" (a zatem związek między Mk 9,35 i 9,36 był o 

wiele bardziej wyraźny dla słuchaczy Jezusa, który zapewne posługiwał się językiem 

aramejskim, niż dla czytelników Ewangelii św. Marka, napisanej w języku greckim, a tym 

bardziej tych, którzy czytają ją w przekładach). 

Jeśli porówna się ten fragment z tekstem paralelnym w Ewangelii św. Mateusza: 

"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest 

największy w królestwie niebieskim" (Mt 18,3-4), to można zauważyć, że Marek inaczej 

rozkłada akcenty. 

U niego dziecko niesie ze sobą inny sens symboliczny. W starożytności dzieci były 

zdane na rodziców w o wiele większym stopniu niż dziś. A zatem "dziecko" jest tutaj 

symbolem nie tyle niewinności czy ufności, ale raczej kogoś bez znaczenia, niewiele 

mogącego dać w zamian. 

"Przyjęcie dziecka" oznacza "wyświadczenie dobra komuś pozbawionemu 

wpływów", a co za tym idzie "bez perspektywy otrzymania za to gratyfikacji i nagrody". 

Zgodnie ze zwyczajem panującym w starożytności wysłannik posiadał wszelkie 

pełnomocnictwa do działania w imieniu posyłającego go. Zasada ta w Starym Testamencie 

była stosowana do proroków Jahwe (1 Sm 8,7).  

Teraz Jezus rozszerzył ją  również na swych uczniów: w Nowym Testamencie 

pełnoprawnymi reprezentantami i posłańcami Boga są apostołowie. W myśl zasady:  

"Kto przyjmuje wysłannika, przyjmuje tym samym tego, kto go wysłał", każdy 

kto przyjmuje dziecko - przyjmuje Jezusa, a kto przyjmuje Jezusa - przyjmuje Boga. 

 Kluczowe wydaje się tutaj wyrażenie "w imię moje" (Mk 9,37a):                                 

"W imię Jezusa" stać się "sługą wszystkich" znaczy tyle, co "zaprzeć się samego 

siebie" oraz "wziąć krzyż swój" i "naśladować Jezusa" (Mk 8,34). 

 

 

 


