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Maria, matka Jezusa
blii.

W Ewangelii Marka, w rozdziale 3, znajdujemy najboleśniejsze zdarzenie w całej Bi-

Jezus nieustraszenie głosił ewangelię, piętnując obłudę faryzeuszy; oni znienawidzili
go, i spiskowali, żeby go zamordować (Ewangelia Marka 3,1-6). Przyrodni bracia Jezusa byli
bardzo zaniepokojeni, mając przekonanie, że Jezus zachowuje się jak szaleniec; narażał nie
tylko swoje własne życie, ale również ich życie i dlatego trzeba go było zamknąć (Ewangelia
Marka 3,21).
Ale ci bracia przyrodni zdołali również przekonać Marię, że Jezusa trzeba zamknąć.
Przyszli więc po Jezusa tylko po to, by stwierdzić, że tłumy są tak wielkie, że nie mogą się
nawet dostać blisko niego, posłano więc wiadomość do Jezusa, że jego matka i bracia chcą się
z nim widzieć. Oczywiście Jezus dokładnie wiedział, dlaczego chcieli się z nim widzieć, powiedział więc do słuchających go: 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 (Ewangelia Marka 3,31-35).
Biedna Maria. W rzeczywistości bowiem Jezus mówił coś takiego: „Mario, jeżeli straciłaś wiarę we mnie, to na nic się zda to, że jesteś moją matką. Moi prawdziwi krewni to ci,
którzy wierzą we mnie i którzy ufają mi. Czy potrafimy wyobrazić sobie, jak gorzko zraniona
czuła się Maria; jak bardzo wyrzucała sobie, że uległa młodszym synom? (Na tym etapie synowie nie wierzyli w Jezusa; po jego zmartwychwstaniu nawrócili się, ale to było dopiero
około dwóch lat później. Patrz Ewangelia Jana 7,5). Możemy być pewni, że Maria nigdy nie
zapomniała tego okropnego dnia, gdy jej wiara w Jezusa zachwiała się.
* * * * * *
Przejdźmy do końca śmiertelnego życia Jezusa. Wydaje się, że nie ma żadnej
wzmianki o Marii, matce Jezusa; Ewangelia Jana mówi nam, że Jezus zobaczył swoją matkę
stojącą w pobliżu krzyża (Ewangelia Jana 19,25-27), więc wiemy, że Maria była tam – lecz
nie jest wymieniona z imienia.
Spójrzmy jednak ponownie. Ewangelia Mateusza (27,56) mówi nam, że pośród kobiet
obecnych przy ukrzyżowaniu była „Maria, matka Jakuba i Józefa”. Ewangelia Marka (15,40)
również wspomina, że obecna była „Maria, matka Jakuba mniejszego i Józefa”.
Kim była Maria, matka Jakuba i Józefa? Przejdźmy do Ewangelii Mateusza 13,54-55.
Jezus był w „swoim kraju” – czyli pomiędzy ludźmi, którzy znali go od dzieciństwa. Czyż nie
jest on synem cieśli? – mówili. Czy jego matce nie jest na imię Maria, a jego braciom Jakub,
Józef…?
Ale dlaczego Mateusz i Marek mieliby odnosić się do Marii jako matki Jakuba i Józefa, zamiast jako matki Jezusa? Być może Maria nie chciała być pamiętana jako matka Jezusa,
gdyż mogłoby to podwyższać jej status. Nie chciałaby tego. Wystarczało jej, że zostanie zapamiętana jako matka Jakuba i Józefa, którzy po zmartwychwstaniu Jezusa stali się przywódcami w kościele chrześcijańskim (Dzieje Apostolskie 15,13). Być może Maria nigdy nie zapomniała tamtego strasznego dnia, gdy zachwiała się jej wiara.
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