
 

X Niedziela zwykła  6 VI 2021 

Mk 3, 20-35 
 

 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. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z 

Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe 

duchy.  Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może 

szatan wyrzucać szatana?  Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie 

królestwo nie może się ostać.  I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie 

będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest 

skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim.  Nie, nikt nie może wejść do domu 

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

ograbi.  Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się 

ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.  Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 

Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 

wiecznego.  Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka 

i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.  Właśnie tłum ludzi 

siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze 

pytają się o Ciebie.  Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi?                  

I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia.  

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Jezus niezrozumiany przez swych bliskich (Mk 3, 20-21) 

 

NT: Mk 6,3; J 1,11; 7,5; 10,20 

 

 [3, 20]   Potem przyszedł do domu, a tłum się zbierał, tak że nawet posilić 

się nie mogli. 
 

Jedną z charakterystycznych dla Marka technik jest układanie opowiadań                       

w "kanapkę", tak by każde z nich rzucało jakieś nowe światło na pozostałe. 

W tym wypadku tworzy on jeden blok z trzech scen, opisanych w wersetach 20-35. 

Pierwsza i trzecia z nich ukazują, że Jezus pozostaje niezrozumiany przez własną 

rodzinę; w drugiej (w. 22-30) pojawia się o wiele poważniejsze oskarżenie przeciw 

Niemu, sformułowane przez władze religijne. 

Po ustanowieniu Dwunastu Jezus powraca do domu, czyli do domostwa Piotra                     

i Andrzeja w Kafarnaum, które obrał sobie za punkt wypadowy (1,29; 2,1). 

Tym razem natłok ludzi jest tak wielki, że Jezus i Jego uczniowie nie są w stanie 

zadbać o własne potrzeby, nawet o to, by się posilić (jak stanie się to ponownie                       

w 6,31; 8,1). 

 

 [3, 21]   Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 

Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". 

 

By zrozumieć reakcję bliskich Jezusa, ważne jest uświadomienie sobie, jakie 

znaczenie w społecznym kontekście tamtych czasów miały więzy rodzinne. 

U starożytnych Żydów, tak jak do dziś jest w wielu niezachodnich kulturach, 

jednostka funkcjonowała wyłącznie jako część rozszerzonej rodziny, której struktura 

władzy, zobowiązania i zwyczaje decydowały o wszystkich aspektach życia. 

Każde działanie jednostki odbijało się na całej rodzinie, a jakiekolwiek splamienie 

honoru rodzinnego zazwyczaj spotykało się z surową karą. 



Ponieważ Józef, przybrany ojciec Jezusa, prawdopodobnie już nie żył (zob. 3,31: " 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 

przywołać."), wujkowie i starsi kuzyni Jezusa byli zapewne przekonani, że pozostaje 

On pod ich opieką i że odpowiada przed nimi za swe czyny. 

Słysząc o całym zamieszaniu wokół Niego, krewni ci czują się zobowiązani do 

wybrania się (prawdopodobnie ze swej rodzinnej wioski Nazaret, odległej o ponad 

trzydzieści kilometrów) i powstrzymania Go - ten sam czasownik zostanie później 

użyty w opisie Jego aresztowania (14,46). 

Z ich punktu widzenia, Jezus powinien powrócić do domu, by robić stoły oraz 

krzesła, nie zaś przyciągać do siebie rzesze chorych i opętanych ludzi, nie mówiąc już 

o budzeniu wrogości przywódców religijnych. Ich działanie było prawdopodobnie po 

części motywowane pragnieniem chronienia Go. 

Zwrot mówiono bowiem jest lepszym tłumaczeniem niż pojawiająca się niekiedy 

forma "mówili bowiem", gdyż podmiot pozostaje tu nieokreślony. 

Rozchodziły się wieści, że Jezus odszedł od zmysłów (lub, jak w RSV
1
, was beside 

himself - "nie był sobą"), co oznacza, że Jego cudotwórcza działalność wydawała się 

świadczyć o niezrównoważeniu umysłowym. 

Ponieważ choroby umysłowe często uznawano za wynik działania złych duchów                     

(J 10,20), podejrzenia te można uznać za lżejszą wersję oskarżeń, jakie w następnym 

epizodzie podniosą uczeni w Piśmie. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 3,20-21) 

 

Reakcja krewnych Jezusa pozwala sądzić, że widzieli w Nim tylko zwykłego, 

młodego członka rodziny, którego znali przez całe swe życie. Później podobna będzie 

reakcja całego Nazaretu (6,1-3). 

Jak zapisano w Ewangelii Jana, "nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego" (J 7,5). 

Syn Boży doświadczył niezrozumienia nawet ze strony tych, którzy byli Mu 

najbliżsi: swej rodziny, a patrząc szerzej: swojego ludu (J 1,11). 

Także Jego naśladowcy często doświadczają bólu niezrozumienia czy nawet 

szyderstwa ze strony tych członków rodziny, którzy nie rozumieją, na czym polega 

życie radykalnie poświęcone Jezusowi. 

We współczesnej, zeświecczonej kulturze, wierność Ewangelii czasem wiąże się z 

gotowością do wydawania się w oczach świata "głupimi dla Chrystusa". 

                                                           
1
 RSV - Revised Standard Version 



 

Oskarżenia i współpracę z diabłem (Mk 3, 22-30) 

 

ST: Iz 5,20; 49,24-25 

NT: J 7,20; 10,20 II Mt 12,22-32; Łk 11,14-21 

KKK: zwycięstwo Jezusa nad Szatanem, 539, 550, 2850-2854; bluźnierstwo 

przeciwko Duchowi, 1864 

Lekcjonarz: 3,20-35; dziesiąta niedziela zwykła (rok B) 

 

 

 [3, 22]   A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:                  

"Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy" 

 

W sam środek relacji o rodzinnych nieporozumieniach wstawiony został epizod, w 

którym pojawia się o wiele bardziej złowrogie oskarżenie. 

Tutaj po raz pierwszy w Ewangelii pojawiają się uczeni w Piśmie z Jerozolimy - 

grube szychy, być może wysłane przez stołeczne władze w celu zbadania plotek na 

temat cudotwórcy z Nazaretu. 

Jerozolimscy uczeni w Piśmie byli ekspertami od Prawa Mojżeszowego, którzy 

cieszyli się o wiele większym autorytetem niż galilejscy faryzeusze i którzy stali się 

najbardziej zajadłymi przeciwnikami Jezusa w Ewangelii (7,1.5; 10,33; 11,18.27; 

14,1). 

Wydają kategoryczny werdykt: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów 

wyrzuca złe duchy (zob. J 10,20, gdzie pojawia się podobne oskarżenie). 

"Belzebub" to imię szatana, pochodzące prawdopodobnie od tytułu fałszywego 

bożka Kananejczyków, "Książę Baal"
2
. 

Czytelnikom Ewangelii, którzy wiedzą o boskiej tożsamości Jezusa i przyglądali się 

już Jego posłudze uzdrawiania i wyzwalania uciśnionych, takie oskarżenie mrozi krew 

w żyłach. 

 

 [3, 23-26]  Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: 

"Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest 

wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom 

wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.  

                                                           
2
 W niektórych starożytnych manuskryptach Ewangelii Marka imię to brzmi "Beelzebub", co bliskie jest 

szyderczemu zniekształceniu imienia Baala: "Baalzebub" ("władca much") z 2 Krl 1,3.6. [W polskim tłumaczeniu 
Biblii w tych wersetach pojawia się wersja "Beelzebub" - przyp. tłum.] 



Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie 

może się ostać, lecz koniec z nim. 
 

Jezus, zamiast się obrazić, odpowiada im z cierpliwością i łagodnością, 

wykorzystując przypowieści i analogie, by krok po kroku zbić ich oskarżenia. 

To, że przywołał On uczonych w Piśmie, sugeruje, iż rozpowszechniali oni te 

plotki za jego plecami - On jednak chce się z nimi skonfrontować twarzą w twarz. 

Odpowiada (w odwrotnej kolejności) na dwojakie oskarżenie: że jest opętany przez 

szatana i że dokonuje egzorcyzmów za pomocą demonicznej magii. 

Po pierwsze, stwierdzenie, że Jezus wykorzystuje siły diabelskie do wyrzucania 

złych duchów zostaje zdyskredytowane przez swą absurdalną nielogiczność. 

Jak może szatan wyrzucać szatana?  

W trzech paralelnych zdaniach Jezus porównuje Szatana do władcy królestwa lub 

pana domu, który naturalnie działa w sposób zgodny z własnym interesem. 

 Jaki władca wzniecałby bunt przeciwko własnym rządom? 

Każdy wie, że wojna domowa w królestwie czy wewnętrzny konflikt w domostwie 

przynoszą zniszczenie
3
. Gdyby Szatan prowadził za pomocą Jezusowych 

egzorcyzmów wojnę przeciwko własnym podwładnym, jego królestwo szybko by 

upadło. 

 

[3, 27]  Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli 

mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 
 

Następnie Jezus przedstawia analogię do włamania, tym razem, by wyjaśnić, co 

sam czyni. 

Szatan zostaje porównany do mocarza, który jest pewien, że dobrze strzeże swej 

własności - czyli ludzi przez siebie opętanych. 

Określając takie osoby jako sprzęt szatana, Jezus sugeruje, że Zły zdobył sobie w 

ich duszach realny, choć bezprawny przyczółek. Nikt nie może wyzwolić ich z tej 

niewoli, jeśli wpierw nie "zwiąże mocarza" Dopiero wtedy można dom jego ograbić. 

Jezus wdarł się na terytorium zła i ubezwłasnowolnił jego władcę, by móc 

plądrować jego włości. 

                                                           
3
 Słuchacze Jezusa mogli dostrzec w słowach z wersetów 3,24-25 aluzję do osoby Heroda Wielkiego, którego 

dom i królestwo zostały podzielone po jego śmierci w 4 roku p.n.e. i "przestały istnieć" Zob. J.R.Donahue, D.J. 
Harrington, The Gospel of Mark, s.130 



Ta analogia przywodzi na myśl proroctwo Izajasza: "<Czyż można odebrać łup 

bohaterowi? Albo czy jeńcy okrutnika zdołają się wymknąć?> Zaiste, tak mówi Pan: 

<Nawet jeńcy bohatera zostaną mu wydarci, i zdobycz okrutnika się wymknie. Z twoim 

przeciwnikiem Ja się rozprawię, a twoich synów Ja sam ocalę>" (Iz 49,24-25). 

Tak jak zapowiedział Jan Chrzciciel, Jezus jest kimś "mocniejszym" (Mk 1,7), 

który jako jedyny ma moc spętania Szatana i wyzwolenia tych, którzy cierpią pod jego 

tyrańskimi rządami. 

 

[3, 28-29]  Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 

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

zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 

winien jest grzechu wiecznego". 
 

Wreszcie Jezus odnosi się do pierwszego zarzutu uczonych w Piśmie, mianowicie, 

że "ma Belzebuba", odpowiadając już nie przypowieścią, lecz złowieszczym 

ostrzeżeniem.  

Zwrot zaprawdę, czyli "Amen", oznacza po hebrajsku też "niech tak będzie" i jest 

używany na zakończenie modlitw jako potwierdzenie ich treści   (zob.   Ne 8,6). 

Jezusowy zwyczaj mówienia "Amen" ("Zaprawdę") na początku jakiegoś 

uroczystego stwierdzenia jest zupełnie nową praktyką. 

Najbliższą mu paralelą jest Boża przysięga: "Na moje życie - wyrocznia Pana ...", 

często wykorzystywana jako wstęp do najbardziej uroczystych ostrzeżeń 

formułowanych przez Boga ( 

Lb 14,28: " Powiedz im: Na moje życie - wyrocznia Pana - postąpię z wami według słów, 

któreście wypowiedzieli przede Mną."; 

Iz 49,18: "Podnieś oczy wokoło i popatrz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Na moje 

życie! - wyrocznia Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby w klejnoty i jak oblubienica 

opaszesz się nimi.";  

Ez 5,11: "Dlatego - na moje życie - wyrocznia Pana Boga: Oświadczam, ponieważ świątynię 

moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także 

odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał."). 

Tutaj chodzi przede wszystkim o potwierdzenie tego, że odpuszczone mogą być 

wszystkie grzechy, nawet wszystkie bluźnierstwa, które stanowią najpoważniejsze 

przewinienia, są bowiem one wymierzone w samego Boga. 

Bluźnienie polega na znieważaniu imienia Bożego lub nadużywaniu go.  

Jednak każdy, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma 

odpuszczenia. 



 Na czym to bluźnierstwo polega? 

W kontekście tego fragmentu oznacza ono tak zupełne zatwardzenie swego serca, 

że buńczucznie odmawia się rozpoznania danego działania jako Bożego, a nawet 

przypisuje się złym mocom dobre dzieła, czynione przez Jezusa w mocy Ducha                  

(Mk 1,10; zob. Iz 5,20). 

Jest to zatem "zamknięcie drzwi" Duchowi Świętemu, niepozwalające Mu 

dokonać w nas wewnętrznego nawrócenia. 

Nie chodzi tu o to, że miałyby istnieć jakieś wyjątki od miłosierdzia Bożego.  

Istotą jest raczej to, że osoby uparcie trwające w takiej dobrowolnej ślepocie nie 

chcą się nawrócić, a zatem decydują się zamknąć swe serca na przebaczenie, jakie 

Bóg ofiarowuje poprzez Jezusa. 

 

[3, 30]  Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". 

 

Marek wprost wiąże to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu z wysuniętym 

przez uczonych w Piśmie oskarżeniem. 

Jezus nie stwierdza, że uczeni ci już dopuścili się grzechu wiecznego, lecz 

ostrzega ich przed poważnym niebezpieczeństwem, w jakim się znajdą, jeśli nie 

otworzą swych serc na Ducha i na nawrócenie. 

Żywa tradycja: Grzech przeciwko Duchowi Świętemu 

W swej encyklice o Duchu Świętym papież Jan Paweł II wyjaśnia, że bluźnierstwo 

przeciwko Duchowi Świętemu "nie polega na słownym znieważeniu Ducha Świętego; 

polega natomiast na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje 

człowiekowi przez Ducha Świętego, działającego w mocy Chrystusowej ofiary 

Krzyża.  

Jest ono "grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego <prawa> 

do trwania w złu, we wszystkich innych grzechach, i który w ten sposób odrzuca 

Odkupienie"
4
. 

Katechizm dodaje: "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"  (KKK, 1864) 

 

                                                           
4
 Dominum et vivicantem, 46 



 

Prawdziwa rodzina Jezusa  (Mk 3,31-35) 

 

ST: Wj 24,7; Ps 40,9; 143,10 

NT: Mk 10,29-30; Łk 9,61-62; Rz 8,29 II Mt 12,46-50; Łk 8,19-21 

KKK: bracia Jezusa, 500; rodzina Boża, 2790 

 

 [3, 31-32]   Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, 

posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy 

Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". 
 

Po opisie incydentu z uczonymi w Piśmie Marek powraca do relacji o krewnych 

Jezusa, którzy wyruszyli, by "Go powstrzymać" (3,21). 

Tym razem wprost mowa jest o Jego Matce i braciach (w niektórych starożytnych 

rękopisach wspominane są też siostry). 

Zasiadający wokół Jezusa tłum jest gęsty, że  - podobnie jak przyjaciele paralityka z 

wersetu 2,4 - nie mogą się oni do Niego dostać. 

Marek podkreśla kontrast między rodziną Jezusa i otaczającymi Go słuchaczami, 

dwukrotnie zapisując, że Jego krewni stali na dworze (3,31.32). 

Przekazują Mu wiadomość przez tłum, naturalnie spodziewając się, że gdy Jezus 

usłyszy, iż krewni Go wołają, natychmiast przerwie swój wywód, by odpowiedzieć na 

ich wezwanie. 

To jedyny raz w Ewangelii Marka, gdy na scenie pojawia się Maryja, matka 

Jezusa, choć jest Ona też wspomniana z imienia w wersecie 6,3. 

Marek nie wskazuje tu, czy podziela Ona opinię ludzi uważających, że Jezus 

"odszedł od zmysłów" (3,21). 

Epizod ten sugeruje jednak, że nie rozumie Ona jeszcze w pełni zakresu i znaczenia 

misji swego Syna.  

Tak jak inni, musi Ona wzrosnąć w rozumieniu Bożej tajemnicy, którą można 

przeniknąć tylko dzięki wierze (por. 

Łk 1,29: "Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga." 

     1,34: " Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" 



     2,19: "Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 

sercu." 

     2,50-51: "Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  Potem poszedł z nimi 

i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie 

wszystkie te wspomnienia w swym sercu." 

 

Tutaj, jak przy odnalezieniu Jezusa w świątyni (Łk 2,49) i pod krzyżem (J 19,26-

27), zostaje wezwana do swoistego oderwania się od swej doczesnej relacji z Jezusem, 

tak by Jej wiara wzrosła i pozwoliła jej na przyjęcie o wiele bardziej doniosłej roli                

w nowej rodzinie, jaką ustanawia Jezus
5
. 

 

 [3, 33 - 34]   Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są moimi 

braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka 

i moi bracia". 
 

W kulturowym kontekście judaizmu z I wieku odpowiedź Jezusa musiała zabrzmieć 

szokująco. Stanowi ona zapowiedź zasady, która w dalszych częściach Ewangelii 

stanie się bardziej wyraźna: 

Wszelkie doczesne więzi są drugorzędne w porównaniu z królestwem Bożym 

(por.        

Mk 10,29-30: "  Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 

braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 

stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 

prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym." 

Łk 9,61-62: "Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu!  Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,               

a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego." 

Łk 14,26: "Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony                    

i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. "). 

Nawet najbliższe więzi ludzkie - więzi rodzinne, które były najważniejsze                          

w społeczeństwie żydowskim - są mniej istotne niż bycie uczniem i chrześcijaninem. 

Jezus patrzy na  siedzących wokół Niego ludzi wzrokiem wyrażającym czułość                   

i bliskość: Oto moja matka i moi bracia. 

W ten sposób wynosi ich do zupełnie niespodziewanej pozycji: nie są oni już tylko 

Jego naśladowcami, lecz stają się Jego rodziną. 

                                                           
5
 Matczyna rola Maryi w nowej rodzinie Bożej zostaje zasugerowana w Mk 3,35, rozwinięta w Łk 1,43; 2,34-35; J 

19,26-27; Ap 12,1-6, i teologicznie opracowana we wczesnej tradycji chrześcijańskiej. 



Ustanawia On nową rodzinę, rodzinę Bożą, której członkowie są zjednoczeni wokół 

Jezusa więzami miłości, zażyłości i lojalności, o wiele silniejszymi niż jakiekolwiek 

relacje oparte na więzach krwi (por. 

J 1,12: "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 

tym, którzy wierzą w imię Jego " 

Rz 8,29: "Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali 

na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi." 

Ef 2,19: "A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami 

świętych i domownikami Boga" 

Hbr 2,10-11: "Jego Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego 

wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, 

z jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi," ). 

Czyniąc tak, Jezus nie odrzuca swej doczesnej rodziny; raczej ustanawia nowe 

podstawy dla ich wzajemnej relacji. 

Świadectwem, że Jego bracia w końcu zaakceptowali te nowe zasady 

pokrewieństwa z Jezusem, jest ich aktywna działalność w starożytnym Kościele 

(por. 

Dz 1,14: "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, 

Matką Jezusa, i braćmi Jego." 

1 Kor 9,5: "Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią 

pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?" 

Ga 1,19: "Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie 

Jakuba, brata Pańskiego") 

 

[3, 35]   Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką", 
 

W swym ostatnim zdaniu Jezus wyjaśnia, na jakich fundamentach opiera się nowa 

rodzina mesjańska. 

W sercu Jezusa absolutne pierwszeństwo ma pragnienie podobania się Ojcu (14,36; 

J 4,34; 8,29), będące doskonałym wyrazem relacji przymierza (Wj 24,7-8; Ps 40,9; 

143,10). 

Zatem jedynym warunkiem stania się częścią Bożej rodziny jest pełnienie 

woli Boga, tak jak czynił to Jezus (por. Mt 7,21: " Nie każdy, który Mi mówi: Panie, 

Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 

niebie."). 



Aby zaś czynić wolę Bożą, najpierw trzeba ją poznać, siedząc wokół Jezusa                         

i słuchając Go - tak jak czyni to tłum. 

Uwzględnienie na tej liście krewnych osoby "matki" oznacza, że członkowie Bożej 

rodziny nie zostają po prostu adoptowani jako młodsze rodzeństwo Jezusa: 

wypełniając Bożą wolę, faktycznie rodzą Jezusa dla świata (por. Ga 4,19: " Dzieci 

moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. "). 

Lecz na liście tej nie ma "ojca", Jezus bowiem ma tylko jednego, niebieskiego Ojca. 

 

 

 

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. 

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 

 

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 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).                  

 

 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.  

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. 

 

"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 (...). 

 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? 

 

I czytanie :  (Rdz 3, 9–15) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

   Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?  

 On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo 

jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy 

może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?  Mężczyzna odpowiedział: 

Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i 

zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta 

odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: 

Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i 

polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 

dni twego istnienia.   

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy 

potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 

zmiażdżysz mu piętę. 



 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   Św. Augustyn 

 

Grzech Ewy i Adama 

Żył tedy człowiek według Boga w raju, który był zarazem cielesnym i duchowym. 

Nie było bowiem osobnego raju cielesnego dla dóbr cielesnych i osobnego raju 

duchowego dla dóbr duchowych; innymi słowy, raju duchowego, w którym by się 

człowiek cieszył jedynie odczuciami wewnętrznymi, nie było bez raju cielesnego, w 

którym by miał tylko czucie zewnętrzne.  

Ze względu na jedno i drugie raj był w całości swej dwojaki. Ale oto ów pyszny, a 

przez to i zawistny anioł odwrócił się przez tęże pychę swą od Boga, zwrócił się zaś 

ku sobie i w jakiejś tyrańskiej wzniosłości swej wybierając nie własne poddaństwo, 

lecz uciechę z posiadania poddanych, stracił raj duchowy...  

Wtedy, idąc za złą radą swej przewrotności, zapragnął wślizgnąć się w zmysły 

człowieka, któremu, jako upadły, zazdrościł wytrwania. W cielesnym raju więc, gdzie 

razem z dwojgiem owych ludzi, mężczyzną i niewiastą, przebywały także inne 

ziemskie stworzenia, uległe i nieszkodliwe, wybrał węża, to znaczy zwierzę śliskie i 

poruszające się w krętych wygięciach, nadające się tym samym do zamierzonego 

przez siebie dzieła; wybrał, by przez niego przemówić do ludzi.  

W swej duchowej nikczemności, dzięki anielskiej mocy i doskonałej naturze, 

uczynił go powolnym sobie i, nadużywając go jako swego narzędzia, wszczął 

zwodniczą rozmowę z niewiastą. Rozpoczął naturalnie od słabszej części owego stadła 

ludzkiego po to, by stopniowo zdążać do zdobycia całości.  

Nie uważał mężczyzny za zbyt łatwowiernego i dającego się zwieść przez 

nieprawdę, liczył natomiast na jego ustępliwość w stosunku do cudzego błędu.  

Jak bowiem Aaron nie zgodził się dobrowolnie, by znajdujący się w błędzie lud 

sporządził sobie bałwana, ale ustąpił pod przymusem (Wj 32, 3–5); jak i co do 

Salomona niepodobna uwierzyć, iżby, zostając w błędzie, żywił przekonanie, że 

należy służyć bałwanom, lecz trzeba sądzić, że do tego świętokradczego kultu 

nakłoniły go niewieście powaby (3 Krl 11, 4) – tak też należy przyjąć, że i ów mąż nie 

doszedł do złamania prawa Bożego jako zwiedziony i wierzący w prawdziwość słów 

swojej żony, lecz posłuchał jej z konieczności współżycia i ustąpił jej jako jedynej 

swej współtowarzyszce, jak człowiek człowiekowi, jak małżonek małżonce.  



Nie próżno bowiem apostoł powiedział: „I nie Adam był zwiedziony, ale 

niewiasta została zwiedziona” (1 Tm 2, 14).  

Ona bowiem za prawdę wzięła słowa węża, on zaś nie chciał się rozłączyć z jedyną 

swą współtowarzyszką i stał się nawet współuczestnikiem jej grzechu. Z tego jednak 

powodu nie był mniej winien, skoro zgrzeszył świadomie i rozmyślnie.  

Toteż i apostoł nie mówi, że Adam nie zgrzeszył, lecz stwierdza, że Adam „nie był 

zwiedziony”. Co więcej, jego to ma na myśli, gdy powiada: „Przez jednego 

człowieka wszedł grzech na świat” (Rz 5, 12) i gdy nieco dalej mówi wyraźniej: 

„Dopuszczając się przestępstwa podobnie jak Adam” (Rz 5, 14).  

Chciał przez to dać do zrozumienia, że zwiedzeni są ci, którzy czynią coś takiego, 

czego nie uważają za grzech. Ale tamten wiedział, że grzeszy. Inaczej także byłoby 

prawdą to, że „Adam nie był zwiedziony”? Ale nie doświadczywszy surowości Bożej, 

mógł się pomylić co do tego, iż uważał swój występek za łatwo wybaczalny.  

Co prawda, nie był on zwiedzony w tym, w czym zwiedziona została niewiasta, 

lecz popełnił błąd co do tego, jak należało osądzić czyn, o którym miał później 

powiedzieć: „Niewiasta, którą mi dałeś za towarzyszkę, dała mi a ja zjadłem” (Rdz 

3, 12).  

Cóż więcej mam o tym powiedzieć? Choć nie oboje byli zwiedzeni przez 

łatwowierność, oboje jednak byli pochwyceni przez grzech i dlatego razem byli 

złowieni przez diabelskie sidło. 

 

   Św. Justyn Męczennik 

 

Nowa Ewa 

Zrozumieliśmy, że stał się [On] człowiekiem przez Dziewicę, by ono 

nieposłuszeństwo wężowe tą samą drogą, jaką rozpoczęło, również dobiegło końca.  

Ewa bowiem jako dziewica nienaruszona poczęła słowo wężowe i zrodziła 

nieposłuszeństwo i śmierć. Wiarę natomiast i radość poczęła Dziewica Maryja, gdy jej 

anioł Gabriel zwiastował dobrą nowinę, że Duch Święty zstąpi na nią i Moc 

Najwyższego swym cieniem ją ogarnie, że dlatego też Święte, co się z niej narodzi, 

jest Synem Bożym.  

Odpowiedziała więc: „Niech mi się stanie według słowa twego”.  

Tedy z niej narodził się Ten, o którym tyle Pismo mówiło, a przez którego Bóg 

zatraca Węża, podobnych do niego aniołów i ludzi, a śmierć odwraca się od tych, 

którzy żałują swoich złych czynów i w Niego uwierzą. 


