
Mk 10, 17 – 27 

 

(17) Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim 

na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne?  

(18) Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 

sam Bóg.  

(19) Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę.  

(20) On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 

młodości.  

(21) Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb                    

w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.  

(22) Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 

wiele posiadłości.  

(23) Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno 

jest bogatym wejść do królestwa Bożego.  

(24) Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: 

Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach 

pokładają ufność>.  

(25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do 

królestwa Bożego.  

(26) A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się 

zbawić?  

(27) Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie 

u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. 

 

 



Bogaty młodzieniec   - (Mk  10, 17-27) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 

Omawiany fragment kontynuuje temat z poprzedniej perykopy (Mk 10, 13-16), 

odnoszący się do podstawowego problemu człowieka - wejścia do królestwa, udziału                  

w dziedzictwie życia wiecznego, zbawienia. 

Opowiadanie dzieli się na dwie sceny. 

Bohaterem pierwszej (Mk 10, 17 - 22) jest "pewien człowiek" (Mk 10, 17), który 

wydawał się posiadać wszelkie przymioty uprawniające go do zabiegania o królestwo 

Boże, oprócz tego najważniejszego, jakim jest miłość do Boga i braci ponad wszystkie 

dobra. 

 Jezus wskazał mu drogę do wolności zapewniającej zbawienie, 

wzywając go do tego, aby sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i poszedł  

za Nim. 

Młodzieniec był jednak niewolnikiem swoich dóbr. Mając przed sobą alternatywę: 

Bóg albo mamona, wybrał mamonę. Ostatecznie zamiast doświadczyć radości z tego, że 

Jezus powiedział mu, co zrobić, aby wejść w posiadanie skarbu w niebie, "odszedł 

zasmucony" (Mk 10,22). 

W odróżnieniu od szatana, który oferuje przyjemność z czynienia zła i smutek                         

z pełnienia dobra. Pan zapewnia radość z dobra i smutek ze zła. 

W scenie drugiej (Mk 10, 23-27) Jezus naucza uczniów o niebezpieczeństwie 

bogactw. Wszyscy jesteśmy jak wielbłąd, który bezskutecznie próbuje przejść przez ucho 

igielne.  

 Im bogatsi jesteśmy, tym bardziej zagraża nam ogołocenie z tego, co się 

naprawdę liczy. 

 

 "Gdy wybierał się w drogę" (Mk 10, 17). 

Z kontekstu wiemy, że była to droga do Jerozolimy. Wiodła ona z Cezarei Filipowej 

(Mk 8,27), przez Galileę (Mk 9,30), Judeę, aż do Jerozolimy (Mk 10,32). Była to droga 

Syna Człowieczego, wydanego w ręce ludzi (Mk 9,31). 

 



 "Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go" (Mk 10,17) 

Mateusz precyzuje, że był to młodzieniec (Mt 19,22). Łukasz natomiast dodaje, że 

pełnił funkcję zwierzchnika (Łk 18,18). 

Bohater tej sceny był więc człowiekiem młodym, bogatym i cieszącym się 

poważaniem. Fakt, że przybiegł do Jezusa i padł przed Nim na kolana, świadczy o tym, że 

nie brakowało mu dobrej woli i pokory. W dalszej części perykopy przekonamy się 

jednak, że owe przymioty współistniały z poważną słabością, która da o sobie znać 

dopiero w rozmowie z Jezusem. 

Padnięcie do stóp Jezusa świadczyło o wyjątkowej czci, jaką żywił do Niego. Jego 

pytanie było podobne do tego, jakie w Izraelu zadawali pielgrzymi wstępujący dom 

świątyni: "Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10,17). 

Jerozolimski kapłan - podobnie jak Jezus - wskazywał na przykazania (Ps 15). 

Młody człowiek, zwracając się do Jezusa, użył szczególnego tytułu: "Nauczycielu 

dobry" (Mk 10,17). I Jezus w swojej odpowiedzi odniósł się do tego tytułu, który na 

pierwszy rzut oka mógł się wydawać jedynie zwrotem grzecznościowym:                         

"Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg" (Mk 10, 18). 

Jezus w ten sposób dał mu do zrozumienia, że przede wszystkim powinien wyznać, za 

kogo on go uważa. To tak jakby mówił: "Jeśli zwracasz się do Mnie jako zwykłego 

rabbiego, to nie nazywaj mnie dobrym, ponieważ dobry jest tylko Bóg. Jeśli natomiast 

wiesz, kim jestem, powinieneś wyciągnąć z tego wnioski". 

Można powiedzieć, że w pytaniu: "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" 

(Mk 10,17) - ujawniło się najgłębsze pragnienie tyleż młodzieńca z Ewangelii, co każdego 

człowieka, bo to właśnie człowiek, w odróżnieniu od zwierzęcia, stawia sobie 

fundamentalne pytania: co czynić i jak żyć?  

Nie kieruje nim bezrefleksyjny instynkt, ale drogę jego wyznacza cel, jaki sobie stawia 

w sposób wolny lub nie, w sposób uświadomiony lub nie. 

Wydałoby się, że pierwszy człon pytania ogranicza się wyłącznie do tematu swoistej 

sztuki życia. Drugi jego człon pokazuje jednak, że horyzont przez nie wytyczony obejmuje 

coś więcej niż tylko doczesność, że otwarte jest na wieczność. Młodzieniec pytał nie                  

o życie, które skazane jest na śmierć, ale o życie, które nie ma kresu.  

Pytał o "życie wieczne", które nadaje sens życiu doczesnemu. 

Najpierw Jezus przypomniał Boże przykazania, chcąc powiedzieć, że ich 

zachowywanie jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia życia wiecznego. 



 "Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę" (Mk 10,19) Zachowanie ich 

niesie ze sobą życie.  

Jest ciekawe, że wymienione zostały tylko przykazania wprost odnoszące się do 

bliźniego (Wj 20,12n.; Pwt 5,16n.).  Nie jest wykluczone, że Jezus podkreślił w ten 

sposób, że miłość do Boga winna znaleźć swoje potwierdzenie w miłości do bliźniego                       

(Mk 12, 33n.) 

Łatwo zauważyć, że Jezus nie trzymał się ścisłego porządku przykazań z drugiej 

tablicy.  Czwarte przykazanie  znalazło się na samym końcu. Być może taka kolejność 

przykazań podyktowana była stopniem ich pospolitości. 

 Okazało się, że człowiek, który zadał Jezusowi pytanie, zachowywał przykazania 

od dawna. "Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości" (Mk 10,20). 

W jakimś sensie przypominał on Pawła Apostoła, który w jednym ze swoich listów 

zapewnia, że jest bez zarzutu co do sprawiedliwości pochodzącej od Prawa (Flp 3,6 : 

" (6) co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem 

się bez zarzutu." ).  

Nie jest więc wykluczone, że oczekiwał On od Jezusa innej odpowiedzi, objawiającej 

mu jakieś dodatkowe warunki zbawienia. Ta jego gorliwość w dociekaniu prawd 

nadprzyrodzonych sprawiła, że "Jezus spojrzał na niego" (Mk 10,21). 

Również w opisach powołań ewangelista zwracał uwagę, że Jezus obejmował 

wzrokiem tych, których postanowił wybrać (Mk 1,16.19; 2,14).  

 Jego wzrok przenikał w głąb serca. 

 Paweł pisał: "Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem 

poznany" (1 Kor 13,12). 

Młodzieniec wciąż jednak pozostawał ślepy, z czego wynika, że powinien prosić                    

o przejrzenie, jak ów żebrak z Jerycha (Mk 10,51). 

Ewangelista podkreśla, że Jezus spojrzał "z miłością" (Mk 10,21). 

Być może owym młodzieńcem był sam Marek, do którego matki należała duża sala na 

górze (Mk 14,12-15; Dz 12,12)?  

On będzie podążał za Jezusem aż do ogrodu Getsemani, ale potem ucieknie nagi, 

pozostawiając powłokę śmierci, aby w końcu stać się głosicielem Ewangelii (Mk 14,51). 

 



 "Jednego ci brakuje" (Mk 10,21).  

Aby osiągnąć życie wieczne, trzeba uwolnić się od wszelkich przywiązań do tego 

świata i pójść za Jezusem. Nie wystarczy więc samo przestrzeganie Tory.  

Okoliczności się zmieniają, ale wezwanie zawsze brzmi tak samo: "Chodź za Mną!" 

(Mk 10,21). Niektórych Jezus odrywał od łodzi rybackiej i sieci, innych od rodziców czy 

od urzędowania w komorze celnej. W przypadku młodzieńca wymagał pozostawienia 

całego majątku. Wołanie Jezusa zawsze jest totalne. 

 "A będziesz miał skarb w niebie" (Mk 10, 21).  

Jedynym skutecznym sposobem gromadzenia skarbów u Boga jest dawanie. Człowiek 

posiada nie to, co zgromadził, ale to, co rozdał. Skarb w niebie zyskuje się przez 

dzielenie się swoim majątkiem z ubogimi na ziemi. Nie wystarczy nie szkodzić bliźniemu. 

Należy go kochać (Łk 16,1-12). 

 "Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mk 10,22).  

Tak więc pójście za Jezusem i naśladowanie Go to konkretne sposoby wypełnienia 

pierwszego przykazania - przykazania miłości Boga. Przychodzi się do Niego, aby z Nim 

być wszędzie tam, gdzie się uda. Dzielenie się z ubogimi i naśladowanie Jezusa to dwie 

strony tego samego prawa miłości: jedna nie istnieje bez drugiej. Bogaty młodzieniec nie 

był jednak gotów, aby sprzedać swój majątek, rozdać pieniądze ubogim i pójść za 

Jezusem. 

 "Lecz on spochmurniał na te słowa" (Mk 10,22). 

Słowa Jezusa doprowadziły młodego człowieka do głębokiego kryzysu wewnętrznego, 

który uwidocznił się na jego twarzy. W jego sercu rozgorzała walka między pragnieniem 

pójścia za Jezusem a przywiązaniem do swojego dotychczasowego życia. 

 "Odszedł zasmucony" (Mk 10,22), bo okazał się człowiekiem niezdolnym do 

miłowania Boga, siebie i bliźniego. Smutek ten będzie trwał dopóty, dopóki nie 

wyzwoli się on z przywiązania do dóbr materialnych. 

 

 "A miał [...] wiele posiadłości" (Mk 10,22). 

To, co posiadasz, a nie rozdajesz, przeszkadza ci w osiągnięciu skarbu w niebie. 

Wielkie bogactwo jest wielką przeszkodą w osiągnięciu życia wiecznego. Jezus porównał 

je do cierni, które zagłuszają słowo (Mk 4,19). Dopiero uświadomienie sobie, że 

prawdziwy skarb człowiek gromadzi w niebie, jest w stanie skłonić go do uwolnienia się 

od balastu dóbr doczesnych. Tak kończy się pierwszy epizod omawianej perykopy, który 

pokazuje, że aby stać się uczniem Jezusa, trzeba osiągnąć wolność wewnętrzną. 



Jezus nawiązując do sceny, której byli świadkami, "rzekł do swoich uczniów:                 

<jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego>" (Mk 10,23). Reakcja uczniów 

była podobna do reakcji bogatego młodzieńca. 

 "Uczniowie przerazili się Jego słów" (Mk 10,24).  

Widząc to, Jezus zwrócił się do nich jak do wylęknionych dzieci. "Dzieci" - to 

określenie pełne czułości. W ten sposób starał się ich uspokoić, ale nie wycofał się z tego, 

co powiedział. 

 Powtórzył, że trudno jest wejść do królestwa Bożego "tym, którzy w dostatkach 

pokładają ufność" (Mk 10,24). 

 "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 

do królestwa Bożego" (Mk 10,25).  

Mówiąc to, jeszcze bardziej zradykalizował swoje podejście do bogactw jako 

przeszkód na drodze do życia wiecznego. Wcześniej powiedział, że trudno jest wejść 

bogatym do królestwa Bożego, teraz - że jest to właściwie niemożliwe, bo przecież żaden 

wielbłąd nie jest w stanie przecisnąć się przez ucho igielne. Gromadzone bez oglądania się 

na innych bogactwo oddziela nas od Ojca i braci - jest niegodziwą mamoną (Łk 16,13). 

 "A oni tym bardziej się dziwili" (Mk 10,26). 

 Przerażenie uczniów przekształciło się w zdziwienie. "Któż więc może się zbawić" 

(Mk 10,26), skoro niemal o wszystkich można powiedzieć, że są zbytnio przywiązani do 

bogactw?  Ich pytanie właściwie miało charakter retoryczny.  

W gruncie rzeczy stanowiło dramatyczną konstatację: "Nikt nie jest w stanie się 

zbawić". 

 "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga" (Mk 10,27).  

Zbawienie z punktu widzenia człowieka nie jest ani łatwe, ani trudne: jest ono bowiem 

absolutnie dla niego niemożliwe. Tylko Bóg jest w stanie nas zbawić.  

I odnosi się to do wszystkich. Jeśli nie pozwolimy na to wcześniej, to przynajmniej               

w momencie śmierci dociera do nas z propozycją zbawienia. Wówczas i bogacz, 

zmuszony do pozostawienia całego majątku, odkrywa, że jest najuboższy i najmniejszy ze 

wszystkich. 

 "Bo u Boga wszystko jest możliwe" (Mk 10, 27).  

Rzeczą właściwą Bogu jest czynienie tego, co jest niemożliwe dla człowieka. Nam 

pozostaje jedynie prosić o to, co niemożliwe, o to, co może nam dać tylko Bóg. 



Jak podsumować Jezusową naukę zawartą w tej perykopie? 

Musimy sobie uświadomić, że w rzeczywistości nikt z nas nie jest wolny od różnego 

rodzaju przywiązań, które sprawiają, że jesteśmy niejako wczepieni w doczesność.                   

Już samo jednak uświadomienie sobie tego stanu rzeczy jest wejściem na drogę 

prowadzącą do zbawienia.  

Na nasz stosunek do rzeczy winna mieć wpływ prawda o naszym przeznaczeniu. 

Wszystkie rzeczy stworzone zostały dla nas, abyśmy się posługiwali nimi na tyle, na ile 

pomagają nam miłować Boga i braci. 

 Miłujemy Boga, rozpoznając w tym, co mamy, Jego dar i wielbiąc Go za hojność;  

 miłujemy braci, dzieląc się radośnie z nimi tym, co mamy. 

Grzech wzbudził w człowieku żądzę posiadania. Rzeczy doczesne zajęły w naszym 

życiu miejsce Boga. Ekonomia posiadania zabija ekonomię daru; wywraca relację między 

środkami i celem, przekształcając człowieka z pana stworzenia w jego sługę.  

 Żądza bogactw jest prawdziwym bałwochwalstwem  

(Kol 3,5: " (5) Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne                        

w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej 

żądzy  i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. " ),  

 a przywiązanie do pieniądza - źródłem wszelkiego zła  

(1 Tm 6,10:  " (10) Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 

pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od 

wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami." ).  

Jezus jest Panem, którego należy kochać z całego serca (Mk 12,30). Autentycznym 

Jego uczniem jest ten, kto znalazł Go, a znajdując, jak Paweł pozostawia wszystko                        

i biegnie, aby Go zdobyć 

 (Flp 3, 8.12:  

 "(8) I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na 

najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.                   

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa ",  

 

 "(12) Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem 

doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem 

zdobyty przez Chrystusa Jezusa.  "). 

 

 

 



 

 

„Czemu nazywasz Mnie dobrym ”  (Mk 10,18a) 
 

Młodzieniec chełpiący się zachowywaniem Prawa, a z drugiej strony nieznający celu 

Prawa, jakim jest Chrystus, sądził, iż dostąpi usprawiedliwienia dzięki uczynkom, stąd nie 

rozumiał, że Chrystus przyszedł, by szukać zagubionych owiec z Izraela. Tymczasem jest 

rzeczą niemożliwą, żeby wierzący dostąpili zbawienia przez wiarę w usprawiedliwienie na 

mocy zachowania Prawa pojętego na wzór ogólnych przepisów w nim zawartych.  

Wszak zapytywał on Pana Prawa oraz Boga Jednorodzonego. Pan oburzony takim 

niewłaściwym wyznaniem wiary, postawionym Mu jakby i On był biegłym nauczycielem 

Prawa, odparł: "Dlaczego nazywasz mnie dobrym?". Żeby zaś podkreślić, w jakim sensie 

trzeba wyznawać i rozumieć Jego dobroć, dodaje: "Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg", 

nie odrzucając nazwy "dobry", o ile przyzna się ją Jemu jako Bogu  (św. Hilary z Poitiers, 

„O Trójcy Świętej” 9,16, tłum. E. Stanula). 
 

 

 

 

 

 
 

"Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg" (Mk 10,18b) 
 

Słowa: "Nikt nie jest dobry" - są odpowiedzią dla kusiciela, uczonego w Piśmie, który 

przypisywał [Chrystusowi] dobroć jako człowiekowi. Bo być doskonale dobrym, powiada 

[Zbawiciel], jest właściwością jedynego Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, "Mowy" 30,13, 

tłum. zbiorowe). 

Bóg jest dobry w sposób całkowicie wyjątkowy i tej dobroci nie może utracić. On jest 

dobry nie przez uczestnictwo w jakimś innym dobru, ale dzięki dobru, które wypływa                     

z samej Jego natury. Człowiek natomiast jest dobry dobrocią pochodzącą od Boga, gdyż nie 

może być dobry sam z siebie. Ktokolwiek staje się dobry, staje się takim dzięki mocy Ducha 

Świętego. Tak zostaliśmy stworzeni, że jesteśmy zdolni do uczestnictwa w Jego dobru, 

o ile zechcemy. Od nas bowiem zależy przyjąć i zachować to, co daje Ten, który jest z 

natury dobry  (św. Augustyn, "Listy" 153,12, tłum. A. Żurek). 
 

 

 

 

 

 
 



"Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim"  (Mk 10, 21) 
 

Bogacze z trudnością wchodzą do królestwa niebieskiego, bo jego mieszkańcy 

powinni być wolni i jakby wsparci na lekkich skrzydłach. Mówi Pan: "Idź i sprzedaj", nie 

część majętności, ale "wszystko co posiadasz, i daj ubogim"; nie przyjaciołom, nie 

krewnym ani bliskim, nie żonie ani dzieciom - dodam coś więcej: nic sobie nie zostawiaj z 

obawy ubóstwa [...]. Gdy już raz przyłożyłeś rękę do pługa, nie oglądaj się wstecz. Jeśli 

jesteś na dachu, nie schodź, by zabrać rzeczy z domu (św. Hieronim, "Listy" 118,4 . 

Tłum. J. Czuj) 
 

 

 

"Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do 

królestwa Bożego"  (Mk 10, 25) 
 

Zbawiciel nie odtrącił bynajmniej ludzi możnych dlatego tylko, że są bogaci i że 

otacza ich dostatek, ani nie zamknął im drogi do zbawienia, oczywiście, pod warunkiem, 

że będą umieli i chcieli poddać się przykazaniom Bożym i ponad dobra doczesne będą 

cenili sobie własne życie, że będą patrzyli bacznym wzrokiem na Pana jak na dobrego 

sternika, wyglądając Jego skinienia: co zechce, co rozkaże, co poleci, jaki znak da swoim 

żeglarzom, dokąd mają płynąć i gdzie wskazuje im przystań.  

Jeśli ktoś potrafi zrzec się władzy nad swoim mieniem, żyć skromnie i roztropnie, 

szukać jedynie Boga, Bogiem oddychać i z Bogiem obcować, ten oto jest ubogi wobec 

przykazań, wolny, niepokonany, zdrowy, a bogactwa zranić go nie mogą. 

Jeśli zaś postępuje inaczej, "łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 

takiemu człowiekowi wejść do królestwa Bożego" [...].  

Bogaty nie powinien tracić nadziei. Przypowieść ta ma pouczyć ludzi zamożnych, iż 

nie powinni tracić nadziei i dlatego zaniedbywać swego zbawienia, ani też niszczyć 

bogactwa i potępiać je jako podstępnego wroga życia, ale że muszą uczyć się, w jaki 

sposób należy używać bogactw, aby osiągnąć życie [wieczne] (św. Klemens 

Aleksandryjski, "Który człowiek bogaty może być zbawiony?" 26,27 . Tłum. J. Czuj). 

 

"Jak trudno wejść ...". Słuchajcie Chrystusa, bogaci i biedni. Bóg mówi do ludu.  

Wielu jest was biednymi. Słuchajcie, jeśli którykolwiek z was szczyci się ubóstwem. 

Strzeżcie się pychy, aby was nie pokonali pokorni bogaci. Strzeżcie się, bezbożności, aby 

was nie zwyciężyli pobożni bogaci. Strzeżcie się pijaństwa, aby was nie zwyciężyli 

trzeźwi  bogaci (św. Cezary z Arles, "Kazania" 154,2 . Tłum. A. Żurek) 
 

 

 

 

 



 
 

1. "Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: 

<Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?>" (Mk 

10,17).  

 

Bogaty młodzieniec nosił w swoim sercu wielkie pragnienie. Ani majątek, ani 

nawet życie w zgodzie z Prawem nie zapewniało mu pokoju serca.  

 

 Czyż jego postać nie przypomina nam tych ludzi, którzy nie mogą odnaleźć 

swojego powołania? 

 

2. "Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb                   

w niebie"   (Mk 10,21)  

  

Wolność serca, brak przywiązań - to warunki, aby móc służyć Panu sercem 

niepodzielonym. Inaczej jesteśmy jak wielbłąd próbujący przecisnąć się przez 

igielne ucho. Nie można służyć Bogu i mamonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nr 32 – 1994 

Bogaty młodzieniec nie był w stanie odpowiedzieć na wezwanie Jezusa i zrezygnować                 

z posiadanego bogactwa (Mk 10,22). Był zaskoczony słysząc, że nie wystarczy zachowywać 

przykazań, że musi sprzedać wszystko, co posiada, i rozdać pieniądze ubogim.  

Jezus żądał wyrzeczenia się bogactw, co nawet uczniowie uznali za niemożliwe:                       

„Któż więc może się zbawić?" (Mk 10,26). Mimo to Jezus nie przestawał twierdzić, że każdy, 

kto chce pójść za Nim i mieć udział w królestwie Bożym, musi – z Bożą pomocą – wyrzec się 

ziemskich przywiązań.  

Jezus zakończył rozmowę z uczniami słowami nadziei: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u 

Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10,27). 

Jezus spojrzał na bogatego młodzieńca z miłością, lecz przywiązanie młodzieńca do 

bogactw nie pozwoliło mu odpowiedzieć na miłość Jezusa. Brakowało mu Bożej mądrości. 

Nie wiedział, kim jest naprawdę Jezus, choć On sam wskazał na swoją Boskość, mówiąc: 

„Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Mk 10,18). 

Bogaty młodzieniec nie był w stanie zrozumieć, że Jezus jest skarbem bezcennym, 

cenniejszym niż wszystkie ziemskie bogactwa. I bez prawdziwego poznania, kim jest Jezus, 

nie był zdolny oderwać się od ziemskich przywiązań. Dlatego nie porzucił swych bogactw                

i nie przyłączył się do tych, którzy zostawiwszy wszystko poszli za Jezusem. Nie mając 

prawdziwej mądrości, odszedł zasmucony (Mk 10,22). 

Nasze ziemskie przywiązania krępują nasze serca i nie pozwalają wniknąć w nie Bożej 

miłości. Tylko mądrość Boga – poznanie prawdy o Jezusie – może uwolnić nasze serca od 

nich.  

Jak jednak możemy oderwać się od tych przywiązań, jak uwolnić się od tego, co nas 

krępuje? Możemy to uczynić dzięki mocy słowa Bożego, które przenika nasze serca i objawia 

nam Jezusa. Aby jednak to się stało, musimy uwierzyć, że słowo Boże ma moc objawienia 

nam prawdy o Jezusie i Jego miłości względem nas. Wiara oznacza przyjęcie prawdy, jaką 

przekazuje słowo Boże, zawierzenie jej i wprowadzenie jej w życie. 

 Tylko dzięki szukaniu prawdy objawionej w słowie Bożym będziemy zdolni 

naśladować Jezusa w jego oderwaniu się od ziemskich przywiązań.  

Musimy, na wzór autora Księgi Mądrości, prosić Boga: 

 „Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch 

Mądrości” (Mdr 7,7). 

      



65 – 1997 

Wiara jest nadprzyrodzonym darem Bożym (Katechizm Kościoła Katolickiego, 179) 

Tylko Bóg może nam przynieść zbawienie. Gdy próbujemy zbawiać się sami, popadamy we 

frustrację i nigdy nie osiągamy wyznaczonego celu. 

Spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem jest dobrą ilustracją tej prawdy. Młodzieniec nie 

przechwalał się mówiąc, że wypełniał wiernie wszystkie przykazania; wyrażał raczej swoje 

doświadczenie. Zachowywanie przykazań powinno uczynić go szczęśliwym, a jednak, mimo 

że mógł się uważać za „sprawiedliwego”, nadal odczuwał pustkę. Dlaczego? I dlaczego także 

my doświadczamy często czegoś podobnego? 

Wielokrotnie Jezus mówił swoim uczniom, że dla osiągnięcia zbawienia ważniejsza od 

wypełniania przykazań jest żywa więź z Bogiem. Oczywiście, Bóg chce, abyśmy byli Mu 

posłuszni, ale pragnie, aby nasze posłuszeństwo było radosne, wypływające z miłości do 

Niego.  

Jeśli staramy się zachowywać słowo Boże tylko dlatego, że boimy się piekła, pozbawiamy 

się najwspanialszego przywileju, jakiego możemy dostąpić: radości płynącej z bycia 

dzieckiem Bożym. 

Najcudowniejsza w orędziu Ewangelii jest prawda o tym, że Bóg kocha każdego człowieka 

bez wyjątku. Bóg nie zważa na nasze zasługi i nikogo nie faworyzuje. Postrzega każdego z nas 

jako swoje ukochane dziecko. Ojciec ukochał nas do tego stopnia, że aby nas z powrotem 

przyprowadzić do siebie, wydał na ofiarę swojego jedynego Syna. Nie można wyobrazić sobie 

większej miłości.  

Człowiek sam nie może się zbawić, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Właśnie dzięki 

śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego dokonało się owo „wszystko”.  

Prośmy dziś Pana, aby nam objawił, jak bardzo nas kocha. Wówczas, napełnieni Jego 

miłością, otrzymamy moc, jakiej przedtem nie znaliśmy, i będziemy zdolni zachowywać Jego 

przykazania. 

„Ojcze, ukaż nam, jak bardzo nas kochasz i pragniesz być z nami. Ukaż, że zbawienie 

pochodzi tylko od Ciebie i wlej w nasze serca pewność, że zostaniemy zbawieni, jeśli tylko 

będziemy zwracać się do Jezusa, prosząc o przebaczenie naszych grzechów. Napełnij nas 

pochodzącą od Ciebie mocą, tak byśmy potrafili zachowywać Twoje przykazania.” 

    

 

 



98 – 2000 

Bogaty młodzieniec zadał Jezusowi dręczące go pytanie: „Co mam uczynić, aby osiągnąć 

życie wieczne?” (Mk 10,17).  

Wyraźnie jego starania prowadzenia moralnego życia – jakkolwiek skuteczne – nie mogły 

dać mu pokoju i bezpieczeństwa, jakiego pragnął. Spoglądając na młodzieńca z miłością, Jezus 

wezwał go do czegoś więcej niż tylko przestrzegania przykazań. Zaprosił go do życia w 

bliskości ze sobą. Zasmucony młodzieniec odszedł. Mimo że Jezus powiedział słowa, które tak 

bardzo pragnął usłyszeć, był zbyt przywiązany do swych posiadłości, aby je wypełnić. 

W kontekście tej opowieści nasuwają się pytania:  

 Czy naprawdę wystarczy po prostu „czynić dobrze” i nie grzeszyć?  

 Czy zatroskanie o status społeczny, zawodowy prestiż, wygodę czy dobra materialne 

nie powstrzymuje nas przed przyjęciem zaproszenia Jezusa do stania się w pełni Jego 

uczniami?  

 W końcu wszystko sprowadza się do jednego pytania: Co lub kto rządzi moim 

życiem? 

Bł. Karol de Foucauld napisał kiedyś:  

„Powołanie … oznacza odpowiedź na wołanie Boga. Tak więc my nie „wybieramy 

powołania”, ale staramy się je odnaleźć, zrobić co  w naszej mocy, aby usłyszeć wzywający 

nas Boży głos, aby upewnić się, co on mówi, i usłuchać go”. Nie chodzi tu o zastosowanie 

właściwej formułki – jak przy przestrzeganiu przykazań – ale o usłyszenie Bożego wezwania i 

zrezygnowanie z tego, co nas pociąga  i przywiązuje, co powstrzymuje nas przed bliższym 

poznaniem Boga i pójściem za Nim. 

Kiedy szukamy Jezusa w modlitwie lub przystępujemy do Komunii świętej  

On spogląda na nas z miłością, tym samym spojrzeniem, jakim obdarzył bogatego 

młodzieńca – spojrzeniem, które przenika nasze serca i odkrywa przed nami prawdziwe ich 

skarby.  

W czasie dzisiejszej Mszy świętej spocznij pod kochającym okiem Jezusa i usłysz wołający 

cię Jego głos. Podporządkuj się mu, a doświadczysz bliskości, jakiej ten świat dać nie może. 

„Jezu, poddaję Ci wszystko, czym jestem. Zbadaj moje serce i wskaż, co 

przeszkadza mi odpowiadać na Twoje wezwanie do miłowania Ciebie i pełnienia 

Twojej woli.” 

     

 



102 – 2001 

    Jak nieoczekiwanie musiały zabrzmieć słowa Jezusa skierowane do bogatego 

młodzieńca!  

Przecież wszystko w jego życiu układało się jak najlepiej. Nie był on jednak gotów do 

podjęcia następnego kroku – zrezygnowania z dóbr, które posiadał, może z pozycji, jaka miał, 

i wybrania drogi świętości ukazanej mu przez Chrystusa. Nie był w stanie wypełnić słów 

Jezusa: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 

A potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mk 10,21). I ten fakt nie pozwolił mu przyjąć życia, 

którym chciał obdarować go Jezus. 

    Jezus zaprosił tego młodego człowieka do doświadczenia przemiany, do poddania się 

kierownictwu Ducha Świętego – do życia w wolności od bogactw materialnych i od 

upatrywania w nich źródła szczęścia.  

Być może ów szlachetny młodzieniec szukał pełniejszego życia, ale ten jeden słaby punkt 

nie pozwolił mu go odnaleźć. A przecież Jezus, który chciał go obdarzyć wolnością, 

powiedział mu, co ma uczynić.  

 Każdego z nas Jezus zaprasza do prowadzenia życia poddanego Duchowi Świętemu, 

gdyż po to przyszedł na świat, byśmy mieli życie, i to życie w obfitości (J 10,10).  

Jezus dobrze wie, czego każdy z nas potrzebuje, by rozpocząć takie życie. Dlatego dotyka 

czasem naszych słabych punktów, tak samo jak dotknął słabego punktu bogatego młodzieńca. 

Pozostaje pytanie, czy jesteśmy gotowi do końca Mu zaufać, aby uczynił z nas ludzi 

myślących i postępujących jak On. 

  Czasem wydaje się nam, że nigdy nie wypełnimy tego, o co prosi Jezus. On jednak 

zapewnia nas, że z Nim wszystko jest możliwe.  

 Jeżeli prosi nas o coś trudnego, to możemy być pewni, że daje jednocześnie 

potrzebną łaskę i ukazuje sposób, w jaki możemy to spełnić.  

 Jeżeli prosi, abyśmy pełniej wyrzekli się siebie, to tylko dlatego, że pragnie stworzyć 

w nas wolne miejsce, w które mógłby wlać swoje życie i swoją miłość.  

Zaufajmy Mu i pozwólmy Mu działać. 

 

„Panie, Ty znasz mnie dobrze. Ty wiesz, co we mnie musi ulec przemianie.                

Ukaż mi to i przemieniaj mnie mocą Twego Ducha.” 

       



115 – 2002 

Może trudno nam dostrzec, jak bardzo Jezus miłował tego bogatego młodzieńca. Wydaje się 

bowiem, że w ciągu kilku sekund przeszedł od ciepłego zaproszenia do tego, by człowiek ten 

został Jego uczniem, do słów pełnych chłodu i dystansu. Ale w rzeczywistości dylemat 

młodzieńca ukazuje istotę tego, co Jezus pragnie przekazać każdemu z nas.   

To prawda że Bóg jest cierpliwym i kochającym Ojcem, który chce zaspokoić każdą naszą 

potrzebę. Ale jest też wielkim JA JESTEM. Nie dopuści On do tego, byśmy przedkładali 

cokolwiek ponad Niego.  

Bogaty młodzieniec mógł mieć bardzo szlachetne intencje, ale jego niechęć do pozbycia się 

swoich dóbr ujawniła brak zaufania do Boga, który mógł zabezpieczyć jego przyszłość. Nie 

był on gotów stać się pokornym odbiorcą łaski. Niewykluczone, że chciał wywrzeć na Jezusie 

wrażenie, nie rozumiejąc, że akurat to było dla Niego najmniej ważne. 

Bracia i siostry! Bogu zależy na naszych sercach. Jeśli ktoś bardziej od Boga kocha swe 

pieniądze, będzie przez nie rządzony. 

 Ten jednak, kto ogołoci swe serce dla Jezusa, zostanie napełniony dobrami, 

których świat nie będzie w stanie pojąć.  

Łatwo dziś dostrzec, co w oczach ludzi ma wartość. Niestety, osobista więź z 

Wszechmogącym  Bogiem nie znajduje się na szczycie tej listy. 

Nasz świat rozpaczliwie potrzebuje nawrócenia do Chrystusa. Bez nawrócenia naszych serc 

skończymy tak jak bogaty młodzieniec – odwrócimy się od Jezusa. 

 Zadajmy sobie pytanie, czy nasza wiara jest budowana na miłości Chrystusa, czy też 

odciągają nas od Niego inne miłości. Szukajmy dziś Chrystusa i prośmy Go, aby stał się dla 

nas wszystkim. 

„Jezu, potrzebuję Ciebie. Pragnę oddać Ci wszystko, co w moim życiu nie 

podoba się Tobie, bym mógł cały należeć do Ciebie.” 

       

 

 

 

 

 



124 – 2003 

 "Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego". (Mk 10,23) 

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam największy paradoks chrześcijaństwa – 

tracimy to, co zatrzymujemy dla siebie, a zyskujemy to, co oddaliśmy!  

Tę właśnie prawdę objawił Jezus pewnemu młodzieńcowi, który będąc w świetnej sytuacji 

materialnej, poprosił Go o receptę na szczęście wieczne. Okazało się, że ma wszystko, czego 

potrzeba do szczęścia, z wyjątkiem otwartego dla innych serca (Mk 10,21). 

  Niestety, ten młody człowiek przestraszył się perspektywy oddania wszystkiego. 

Najwyraźniej nie wiedział jeszcze, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Nie 

doświadczył, że ilekroć jesteśmy hojni, rodzi się w nas wdzięczność za wszelkie dary, jakie 

otrzymujemy od Boga.  

Każdy nasz akt dobroci ujawnia, że jesteśmy bogaci w te dobra, które naprawdę się liczą – 

współczucie, pokorę i miłosierdzie. Ukazuje również, że każdy człowiek, niezależnie od 

pochodzenia, koloru skóry i posiadanego majątku, został obdarzony przez Boga taką samą 

godnością.  

 Wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących, radujemy serce samego Boga. 

 Przykładem może być historia, która przydarzyła się św. Marcinowi z Tours, młodemu 

żołnierzowi, który zastanawiał się nad przejściem na chrześcijaństwo.  

Pewnego mroźnego dnia napotkał na wpół nagiego żebraka, proszącego o wsparcie. 

Marcin niewiele myśląc zatrzymał się, rozciął na dwoje swój obszerny żołnierski płaszcz        

i oddał połowę biednemu. Tej samej nocy przyśnił mu się Jezus owinięty rozciętym 

płaszczem. – Panie – zapytał Go anioł – dlaczego masz na sobie ten zniszczony płaszcz? – 

Podarował Mi go mój sługa, Marcin – odparł Jezus. Świadomość, że oddając biedakowi 

swoje okrycie usłużył samemu Chrystusowi, wstrząsnęła Marcinem do tego stopnia, że 

natychmiast postanowił przyjąć chrzest. 

 W jaki sposób uczyć się hojności? Przede wszystkim dziękuj Bogu za Jego hojność 

względem ciebie. Po drugie, módl się za potrzebujących. Po trzecie, poszukaj konkretnych 

sposobów służenia potrzebującym – odwiedź kogoś przykutego do łóżka, poprzyj bliską ci 

akcję humanitarną, przyłącz się do parafialnej grupy charytatywnej, zajmij się ubogą rodziną. 

Proś Boga, aby napełnił twoje serce miłością i współczuciem, a odkryjesz bogactwa, których 

nie da się kupić za żadne pieniądze. 

„Jezu, czyja miłość i troska da się porównać z Twoją?                                                         

Uczyń moje serce podobnym do Twego współczującego Serca.” 



     131 – 2003 

 "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10,17) 

   W dzień bierzmowania grupa nastoletnich kandydatów z niepokojem oczekiwała 

przybycia biskupa, który przed udzieleniem im tego sakramentu miał przeegzaminować ich z 

zasad wiary katolickiej. Jednak, ku ich zdziwieniu cały egzamin ograniczył się do krótkiego 

pouczenia. Biskup powiedział: „Jeśli idzie o zasady wiary katolickiej, które poznawaliście 

przygotowując się do tego sakramentu, chciałbym, abyście zapamiętali przede wszystkim to, 

że najważniejsza jest nie teoretyczna znajomość tych prawd, ale wcielanie ich w życie”. 

 Nauka biskupa była swoistą parafrazą słów Jezusa wypowiedzianych do bogatego 

młodzieńca.  

Ten młody człowiek nie tylko znał przykazania, ale i gorliwie ich przestrzegał. Jezus jednak 

wezwał go, by posunął się jeszcze dalej: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim” 

(Mk 10,21).  

Można sobie wyobrazić, jak trudne do przyjęcia były te słowa! Ewangelista Marek 

przekazuje nam, że młodzieniec „spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony” – mimo iż 

Jezus spoglądał na niego z wielką miłością (Mk 10,21-22).  Jezus rozumie, że wymagania, 

które stawia swoim uczniom, są bardzo wysokie. Naśladowanie Go nie jest rzeczą łatwą. 

Jesteśmy wezwani, by kochać tych, którzy na to nie zasługują, przebaczać tym, którzy nas 

ranią, dzielić się swoimi dobrami z potrzebującymi, unikać grzesznych dróg tego świata i we 

wszystkim uwielbiać Boga. Zadania, trzeba przyznać, ambitne!  

To prawda, mamy do dyspozycji łaskę i miłosierdzie Boga, ale przecież wciąż musimy 

walczyć z naszą upadłą naturą i pokusami, którymi nęci nas świat. 

    Jezus wie o tym wszystkim i obiecuje, że zawsze będzie z nami. Nie znaczy to jednak, że 

usunie wszystkie problemy lub złagodzi wymagania Ewangelii.  

 Jego obietnica oznacza, że kiedy my sami jesteśmy słabi, On jest naszą mocą.  

 Czymś najważniejszym – czego nie był w stanie zaakceptować bogaty młodzieniec, a 

co odkryli Piotr i pozostali Apostołowie – jest przekazanie Bogu kontroli nad swoim 

życiem.  

Kiedy więc widzisz, że wezwanie Jezusa przerasta twoje siły, odważnie odwołuj się do 

obietnicy Jezusa: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe” 

(Mk 10,27). 

 „Jezu, powierzam się Tobie i przyjmuję Twój doskonały plan dla mojego życia. 

Wspomagaj mnie na drodze czynienia innym dobra, a nie zła, i wielbienia Ciebie każdą 

moją myślą, słowem i uczynkiem.” 



      157 – 2006 

 "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz …" (Mk 10,21) 

   Boże rachunki rzadko zgadzają się z naszymi. Przykładowo św. Jakub każe nam 

przyjmować z radością utrapienia, widząc w nich szansę szybszego postępu na drodze do 

królestwa (por. Jk 1,2). Z kolei w dzisiejszej Ewangelii Jezus uświadamia bogatemu 

młodzieńcowi, że jego bogactwa mogą być dla niego przeszkodą w dążeniu do życia 

wiecznego. 

  Taki sposób myślenia był wstrząsem dla słuchaczy Jezusa, którzy w bogactwie upatrywali 

znak błogosławieństwa Bożego, a w ubóstwie karę Bożą za popełnione grzechy.                           

Ich rozumowanie było proste – jeśli zachowujesz Prawo Boże, czeka cię nagroda już w tym 

życiu. Jeśli grzeszysz, konsekwencje będą szybkie i widome dla wszystkich. 

  Jezus znał i kochał bogatego młodzieńca. Zauważył, że cytując dziesięć przykazań, ominął 

on pierwsze z nich, zabraniające czczenia innych bogów. Chociaż młodzieniec ewidentnie 

uważał swoje bogactwa za błogosławieństwo Boże, Jezus widział, że stały się one jego 

bożkiem. Była to przeszkoda, która zagradzała mu drogę, to „jedno”, którego mu jeszcze 

brakowało (por. Mk 10,21); było to przywiązanie, które nie pozwalało mu całym sercem iść za 

Jezusem. 

 Co jest tym „jednym”, czego mi brakuje? Co powstrzymuje mnie przed całkowitym 

powierzeniem się Bogu?  

Może jest to coś złego, jakiś grzech, którego nie chcę się wyrzec, lub niezdrowa relacja                

z drugim człowiekiem, który mnie zniewala. Jednak częściej jest to coś, co uważam za 

błogosławieństwo, jakiś dar Boży, który zajął w moim sercu miejsce należne Dawcy.  

Może to być nawet jakaś posługa w Kościele albo pozycja lidera, o której myślę, że nikt nie 

jest wystarczająco dobry, aby mnie w niej zastąpić. Może zbytnie przywiązanie do rodziny, 

które nie pozostawia już w mym sercu miejsca na miłowanie kogokolwiek innego. A może 

przekonanie, że dopóki nie rozwiążę jakiegoś własnego problemu, nie ma sensu robienie 

czegoś dla innych. Może wreszcie jakiś mój talent, który utrudnia mi współpracę z mniej 

uzdolnionymi osobami, gdyż nie pozwalam im podejmować odpowiedzialności i uczyć się na 

własnych błędach. Często, na przykład, osoby mające talent organizacyjny nie potrafią wyrzec 

się całkowitej kontroli nad każdym przedsięwzięciem. 

 Cokolwiek by to było, pozostań z Jezusem i pozwól Mu spojrzeć na ciebie z miłością. 

Wtedy wszystkie twoje dary zajmą właściwe sobie miejsce, a w centrum znów znajdzie się            

On sam.  „Panie, wierzę, że mnie kochasz. Proszę, pokaż czego mi brakuje, co 

powstrzymuje mnie przed powierzeniem się Tobie. Pomóż mi wyrzec się tego, abym mógł 

całkowicie do Ciebie należeć.” 



      164 – 2006 

Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. (Mk 10,21) 

  Dlaczego Jezusowi tak przeszkadzało bogactwo tego młodzieńca? Czy nie widział, że ze 

wszystkich swoich sił stara się on zachować przykazania? Po co więc jeszcze bardziej 

podnosić mu poprzeczkę? Otóż Jezus pragnął serca tego człowieka, nie tylko jego uległości. 

Chciał więc się dowiedzieć, czy jest on gotów wyrzec się tego, na czym mu najbardziej 

zależało, aby móc bez przeszkód oddać Mu swoje życie. 

  Choć tylko niektórzy z nas mogą nazwać się ludźmi zamożnymi, w każdym z nas drzemie 

lęk, że Bóg zażąda od nas czegoś, co drogie naszemu sercu – pieniędzy, samochodu, a może 

ukochanego hobby? Wszystkie te lęki przesłaniają nam jednak coś bardzo ważnego – 

Jezusowe spojrzenie miłości, to samo, którym ogarnął bogatego młodzieńca. Jest to spojrzenie, 

które może stopić nasze serca i przekonać je, że nic nie da się porównać z poznaniem Pana. 

  Bogaty młodzieniec żył w iluzji, że może do końca wypełnić wolę Bożą, a jednocześnie 

zachować pełną kontrolę nad swoim życiem.  

  I my mamy tendencję do traktowania życia chrześcijańskiego jako zbioru zasad dobrego 

postępowania.  Zapominamy, że Bóg stworzył nas do życia w relacji z Nim samym. Naturalnie 

pragnie On, byśmy wypełniali dobre uczynki dla Niego, ale jeszcze bardziej, abyśmy pełnili 

je razem z Nim.  Pragnie przychodzić do naszych serc, aby wędrówka na drodze wiary 

stawała się dla nas radością, a nie ciężarem. Wie, że jest to jedyny sposób, abyśmy wyrzekli  

się tego, do czego tak bardzo jesteśmy przywiązani – ścisłej kontroli nad własnym życiem. 

  Jezus nie potępia pieniędzy. Sam przecież korzystał z pomocy finansowej zamożnych 

kobiet, które Mu towarzyszyły, i wcale nie kazał im rozdać całego majątku ubogim. Pyta 

przede wszystkim o to, co jest źródłem naszej ufności i poczucia bezpieczeństwa. Jeśli On 

sam, to nasze postępowanie będzie miłe Ojcu, niezależnie od ilości posiadanych przez nas 

pieniędzy.  

Zadaj więc dziś sobie pytanie:  

 Co jest najważniejsze w moim życiu? Jezus? Czy może coś innego? 

 

„Drogi Jezu, pragnę złożyć moją ufność przede wszystkim w Tobie.                  

Wspomóż moją słabość i zaradź mojemu niedowiarstwu.” 

       

 



181 – 2008 

„Jakże trudne wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają 

ufność.” (Mk 10, 24) 

Bogaty młodzieniec był przyzwyczajony do tego, że traktowano go z szacunkiem.                  

Wielu usiłowało wkupić się w jego łaski pochlebstwem lub przytakiwało każdemu słowu, w 

nadziei uzyskania od niego jakiejś korzyści materialnej. Tu jednak widzimy go klęczącego 

pokornie przed Jezusem.  

Ale Jezus, zamiast go pochwalić, zadaje mu dziwne pytania, mniej więcej takie, jak: 

„Dlaczego właściwie nazywasz Mnie dobrym? Czy naprawdę wierzysz, że jestem posłany 

przez Ojca? Czy wiesz, jak radykalne są moje wymagania? Czy jesteś gotów ze względu na 

Mnie wyrzec się dóbr, na których opierałeś do tej pory swoje życie?”. 

Skoro Jezus kochał tego młodzieńca to dlaczego postąpił z nim tak surowo? Pewnie dlatego, 

że kochając go, pragnął dla niego co najlepsze. Widział, że bogactwo zagradza mu drogę do 

tego, co Bóg dla niego zamierzył, i dlatego zaproponował mu radykalne cięcie, które było w 

tej sytuacji najlepszym środkiem zaradczym. Po odejściu młodzieńca Jezus odbył równie 

poważną rozmowę ze swoimi uczniami.  

Oni także, podobnie jak inni pobożni Żydzi Starego Testamentu, uznawali bogactwo za 

widomy znak Bożego błogosławieństwa. Jeśli człowiek jest sprawiedliwy, będzie 

wynagrodzony dobrami materialnymi; jeśli je posiada, dowodzi to, że jest sprawiedliwy.  

Jednak autorzy biblijnych ksiąg mądrościowych, a zwłaszcza autor Księgi Hioba, 

zauważali, że nie jest to do końca zgodne z ludzkim doświadczeniem. Grzesznikom zdarza się 

prosperować, sprawiedliwym cierpieć. Czy nie kłóci się to z Bożą mocą i sprawiedliwością? 

Zagadka ta zostanie rozwiązana przez wierzących dopiero wtedy, gdy Bóg w Nowym 

Testamencie objawi rzeczywistość życia wiecznego. 

I my, jak uczniowie Jezusa mamy czasem zupełnie mylne poglądy, które bierzemy za 

prawdę. Być może po cichu podejrzewamy, że nieszczęścia, które znosimy w życiu, są karą za 

nasze dawne grzechy i upadki. Może sądzimy, że tym co żyją w bardziej sprzyjających 

warunkach, łatwiej jest służyć Bogu. Co więcej, może się okazać, że podobnie jak bogaty 

młodzieniec, mamy w życiu coś, co nie pozwala nam całym sercem iść za Jezusem. Może 

to być praca konieczna do tego, by utrzymywać się na tym samym poziomie, co nasi sąsiedzi. 

Może niewłaściwy obraz samego siebie, który nie pozwala nam otworzyć się na to, co Bóg 

chce czynić w naszym życiu. Może jesteśmy zbytnio przywiązani do swojego sposobu 

modlitwy, traktowania innych, trybu życia. Nie odchodźmy smutni. Jezus daje nam 

autentyczną szansę przemiany i nowego życia. 

„Jezu, Ty patrzysz na mnie z miłością. Pokaż mi, co powinienem uczynić, aby pójść za 

Tobą całym sercem.” 



197 – 2009 

„Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 

posiadłości” (Mk 10, 22). 

Bogaty młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii, byłby prawdopodobnie zaskoczony, gdyby 

odkrył, jak wielką popularnością cieszy się jego filozofia życia także dziś, po upływie 2000 lat. 

Starał się prowadzić uczciwie życie. Zachowywał przykazania. Nie wyrządzał nikomu 

krzywdy. A mimo to Jezusa upomniał go za to, że był tak bardzo przywiązany do swoich 

bogactw. Najwyraźniej młodzieniec bardziej ufał swoim bogactwom niż Bogu.  

Ale dlaczego Jezus polecił temu człowiekowi rozdać wszystko, co posiadał? Głosząc nauki 

ludowi, nie zachęcał przecież do tak radykalnego ubóstwa. Nie powiedział Jairowi, 

zamożnemu przełożonemu synagogi, że ma zrezygnować ze swojego bogactwa. Upomniał 

nawet uczniów, gdy sugerowali, że drogi olejek darowany Mu przez pewną kobietę powinien 

zostać sprzedany, a pieniądze przekazane ubogim. To nie samo bogactwo było problemem 

młodzieńca, ale fakt, że to ono nim rządziło. 

Wszyscy praktykujemy jakąś formę bałwochwalstwa. Wynika to z naszej skażonej 

grzechem natury. Czynimy sobie bożki z pieniądza, sławnych ludzi, seksu, sportu, odpoczynku 

czy pracy. Słowa Jezusa skierowane do bogatego młodzieńca niosą w sobie przesłanie dla nas 

wszystkich.  

 Pójść za Jezusem to nie tylko nazywać Go Panem, ale również czynić to, co nam 

nakazuje (por. Łk 6, 46).  

 Wymaga to zaparcia się siebie i wzięcia swego krzyża (por. Mk 8, 34). 

Nie wiemy na pewno, czy Jezus rzeczywiście chciał, by bogaty młodzieniec oddał 

wszystko, czy też tylko poddał go próbie, jak kiedyś Bóg poddał próbie Abrahama.                  

Widzimy natomiast jasno, jaki miał w tym cel. Pragnął świętości tego człowieka, ażeby mu 

pomóc w dojściu do niej, musiał przede wszystkim obalić jego bożka. 

Jezus pragnie również naszej świętości, dlatego ustanowił sakrament pojednania, kiedy 

wyznajemy co jest naszym bożkiem, przybliżamy się do Jezusa, a On zapewnia nas, że do nas 

należy królestwo Boże. A co ważniejsze, patrzy na nas z miłością, która oczyszcza, podnosi                

i umacnia. 

„Jezu, pokaż mi moje bożki, którym oddaję cześć zamiast Tobie. Panie, chcę odrzucić 

wszystko, co przeszkadza mi wejść do Twego królestwa!”. 

 

 

 



212 – 2011 

Jezus spojrzał z miłością na niego. (Mk 10,21) 

  Przy pobieżnej lekturze dzisiejszego fragmentu Ewangelii łatwo możemy przeoczyć te 

kilka słów: „Jezus spojrzał z miłością na niego”. A przecież to one nadają sens całemu 

zdarzeniu.  

Mówiąc do bogatego młodzieńca: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim… 

Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mk 10,21), Jezus nie wysuwał żądań pod jego adresem, ale 

zapraszał go do bliskości ze sobą. Chociaż nie ukrywał przed nim trudnych wymagań 

Ewangelii, to jednak rozmawiał z nim w atmosferze miłości. 

  Kiedy następnie Jezus powiódł wzrokiem po swoich uczniach, w Jego sercu płonęła ta 

sama miłość. Tak bardzo pragnął im uświadomić, że zbawienie nie jest możliwe bez łaski 

Bożej. Posunął się do tego, że nazwał ich „dziećmi” (por. Mk 10,24). Tłumacząc swoim 

uczniom, że pójście za Nim nie zawsze jest łatwe, dodawał im jednocześnie odwagi, 

przypominając, że dla Boga wszystko jest możliwe. Że Bóg, pełen łaski, w każdej chwili 

gotów im pomagać, umacniać ich i pocieszać, zawsze będzie z nimi! 

  Za przykładem bogatego młodzieńca, który padł na kolana przed Jezusem, i my 

powinniśmy uklęknąć przed Nim na modlitwie. On patrzy z miłością także na nas. Nawet gdy 

uświadamia nam, jakich zmian powinniśmy dokonać w naszym życiu, aby móc wierniej iść za 

Nim, Jego głos nie brzmi twardo ani autorytarnie. Bóg jest dla nas życzliwy i czuły.                  

Nazywa nas swymi dziećmi. Miłuje nas i cieszy się, gdy odpowiadamy na Jego powołanie.              

A ponieważ wie, jak trudno jest nam czasem je wypełniać, zapewnia nas, że nie pośle nas 

nigdzie samych, lecz zawsze będzie nam towarzyszył. 

   Dziś na modlitwie wyobraź sobie Jezusa, patrzącego na ciebie z sercem pałającym 

miłością. Wsłuchaj się w Jego wezwanie do pójścia za Nim wszędzie, gdzie się uda. Może 

wskaże ci konkretną drogę, na którą cię zaprasza? Nie bój się wtedy i nie uciekaj, ale proś Go 

o łaskę pójścia za Jego głosem, o Jego moc. Pamiętaj, że Bóg jest przy tobie, a u Niego 

wszystko jest możliwe. 

 

„Kocham Cię, Panie Jezu! Pomóż mi dziś okazywać Tobie posłuszeństwo we 

wszystkim. Wierzę, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.” 

 

 

 



297 - 2018 

Czy słyszałeś już powiedzenie:  „Nie przywiązuj się zbytnio do swoich marzeń?”. 

Marzenia mogą być wspaniałym darem Boga. Często ich źródłem są twoje talenty lub 

pragnienie pomagania innym.  

Jednak zbyt mocne przywiązywanie się do nich może sprawić, że nie odczytasz ani nie 

zrealizujesz planu, który Bóg ma wobec ciebie. 

Św. Ignacy Loyola otrzymał tego bolesną lekcję. Jako młody żołnierz marzył                         

o zdobyciu sławy na polu walki. Odniósł jednak ciężką ranę w bitwie, po czym spędził 

długie miesiące przykuty do łóżka. Odstawiony w ten sposób na boczny tor, zaczął 

zastanawiać się nad swym dalszym życiem i ostatecznie wyrzekł się marzeń o sławie. 

Oderwanie od dotychczasowego życia pomogło mu usłyszeć głos Boga i wejść na 

zupełnie inną ścieżkę. Wyrzeczenie się blasku zwycięstw militarnych stało się dla Ignacego 

nie porażką, ale nowym początkiem. Otworzyło mu drogę do założenia zakonu, który 

pociągnął do Jezusa niezliczone rzesze ludzi.  
 

Bogaty młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii mógłby się wiele nauczyć od Ignacego.  
 

Jego rzeczywistym problemem nie było bogactwo, ale kurczowe przywiązanie do niego             

i być może do marzeń, jakie dzięki niemu mógł zrealizować. Dlatego właśnie Jezus polecił 

mu najpierw sprzedać wszystko, co ma, i rozdać ubogim, a dopiero potem pójść za Nim. 

Gdyby dłoń młodzieńca nie była tak mocno zaciśnięta na tym, co posiadał, o wiele łatwiej 

byłoby mu się tego wyrzec. Jezus nie potępił młodzieńca za jego bogactwo; zasoby 

materialne mogą być znakiem  Bożego błogosławieństwa.  

Poza tym większość z nas nie jest powołana do zostawienia wszystkiego w sposób 

dosłowny. Jeśli jest jednak coś, czego trzymamy się tak mocno, że nie wyobrażamy sobie 

bez tego życia, spróbujmy rozluźnić nasz uścisk. Wtedy będziemy mogli w większej 

wolności przyjąć Boże powołanie, dary czy wyzwania, które przed nami staną. 
 

Spróbuj postawić się na miejscu bogatego młodzieńca 
 

Ty również masz swój majątek, a także marzenia. Jak z nich korzystasz? Czy nie 

przydałoby ci się trochę więcej elastyczności? Pamiętaj, że ani twoje marzenia, ani majątek 

nie muszą być same w sobie złe. Po prostu nie wytrzymują konkurencji z tym, co Jezus dla 

ciebie zaplanował. 
 

„Panie, pomóż mi nie przywiązywać się nadmiernie do niczego,                           

nawet do darów, których mi udzieliłeś”. 

 

 

 


