
Mk 10, 28 – 34 

 

(28) Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i 

poszliśmy za Tobą.  

(29) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza 

domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól  

(30) 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.  

(31) Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.  

 

(32) A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak 

że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i 

zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:  

(33) Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany 

arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą 

poganom.  

(34) I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech 

dniach zmartwychwstanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagroda za dobrowolne ubóstwo. Trzecia 

zapowiedź męki i zmartwychwstania   - (Mk  10, 28-34) 

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

 

Kilka perykop z rozdziału dziesiątego Ewangelii św. Marka podejmuje temat 

bogactwa.  

1. Pierwsza z nich opowiada o bogatym młodzieńcu, który nie odpowiedział od razu 

na wezwanie Jezusa, gdyż był zbytnio przywiązany do tego, co posiadał (Mk 10, 

17-22).  

2. Następna perykopa zawiera Jego ostrzeżenie, że przywiązanie do bogactw zamyka 

drogę do królestwa Bożego (Mk 10, 23-27). 

3. Trzecia perykopa z tej serii koncentruje się na apostołach, którzy okazali się zdolni, 

aby porzucić wszystko i pójść za Mistrzem. "Oto my opuściliśmy wszystko"               

(Mk 10,28) - oświadczył Piotr, a Jezus zapewnił go, że ich decyzja zaowocuje 

wielką nagrodą. 

 

 "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą" (Mk 10,28).  

Słowa Piotra przypomniały opis powołania uczniów nad jeziorem (Mk 1,16-20), w 

którym również występują czasowniki: "opuścić", "pójść za kimś". 

Z historycznego punktu widzenia można zapytać, czy słowa Piotra oddawały 

faktyczny stan rzeczy. Raczej nie, gdyż w czasie publicznej działalności Jezusa uczniowie 

nie porzucili jeszcze całkowicie wszystkiego, nie zerwali zupełnie z rodziną i nie wyzbyli 

się całkowicie własności. 

Wystarczy wspomnieć o domu Piotra (Mk 1,29) czy łodziach należących do nich                 

(Mk 3,9; 4,1). Niemniej Piotr stwierdził, że im udało się osiągnąć to, o czym Jezus mówił, 

że jest tak trudne. Tak więc słowa Piotra są w rzeczywistości wyrazem zdziwienia, 

wypływającego z uświadomienia sobie Bożego działania. 

 "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 [...], a życia wiecznego w czasie przyszłym" (Mk 10,29-31). 

Jezus potwierdził, że królestwo Boże stanie się udziałem tego, kto opuści wszystko z 

miłości do Niego. Mówił o opuszczeniu tego wszystkiego, co stanowi podstawę ludzkiej 

egzystencji: domu i pola. 



Ciekawe jednak, że znacznie dłuższa jest lista ludzi, których uczeń opuszcza, aby z 

wolnym sercem pójść za Mistrzem. 

Widać więc, że akcent pada na zależność nie tyle od dóbr materialnych, ile od relacji 

międzyludzkich, szczególnie rodzinnych. 

Koresponduje to z pytaniem, jakie zapewne zadawali sobie członkowie pierwszych 

wspólnot na temat zapłaty, jaką uczeń dostanie już tu, na ziemi. Odpowiadano, że otrzyma 

on dar nowych sióstr i braci, dar nowej społeczności. 

Inspiracją dla tego rodzaju oczekiwań mogła być scena, w której Jezus nazwał 

wszystkich, którzy słuchają Jego słowa i pełnią wolę Bożą, swoją matką oraz swoimi 

siostrami i braćmi (Mk 3,34-35). 

Słowa "z powodu Mnie" zdają się odnosić do tych, którzy spotkali Jezusa w czasie 

Jego publicznej działalności, a słowa "z powodu Ewangelii" raczej bardziej - do tych, 

którzy spotkają Go później, w mocy Jego słowa. 

 Niezwykła jest obietnica Jezusa: "Żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz" (Mk 10,30). 

To "stokrotnie więcej" daje pojęcie o rozprzestrzenianiu się orędzia Jezusowego. 

Dom jest miejscem, gdzie słucha się słowa (Mk 3,20 n.); bracia, siostry i matki tworzą 

nową rodzinę tych, którzy pełnią wolę Bożą (Mk 3,31-350. 

Co ciekawe, w tej stokrotnej liczbie nie został wymieniony ojciec. Kto bowiem 

pozostawia wszystko i idzie za Jezusem, wchodzi do królestwa Syna i odnajduje jedynego 

Ojca. 

 "W tym czasie, [...] wśród prześladowań" (Mk 10,30). 

Uczeń słuchający słowa i pełniący wolę Bożą doświadczy tych samych przeciwności              

i cierpień co Mistrz. I jego udziałem stanie się krzyż. Właśnie z krzyżem związana jest 

obietnica (Mk 8,34-35). 

Dlatego właściwą zapłatę wierni otrzymają dopiero w przyszłości: będzie nią życie 

wieczne. Dopiero wówczas nastąpi radykalna przemiana. "Lecz wielu pierwszych będzie 

ostatnimi, a ostatnich pierwszymi" (Mk 10,31). 

"Ostatni" to ci, którzy z miłości do Jezusa stali się jak On sługami wszystkich (Mk 

9,35; 10,43.45). Taka była główna myśl pouczeń Jezusa umieszczonych przez Marka przy 

okazji pierwszej i drugiej zapowiedzi męki (Mk 9,30-32; 10,32-34). 

 Iść za Jezusem i Jego Ewangelią znaczy tyle, co zajmować ostatnie miejsce                    

w świecie. Niech więc uczniowie nie pragną zapłaty na ziemi. Ich zapłatą będzie 

życie wieczne. 



Po perykopie o nagrodzie za dobrowolne ubóstwo znalazła się trzecia zapowiedź męki 

i zmartwychwstania (Mk 10,32-34). 

 "A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy" (Mk 10,32). 

Jerozolima jest kresem każdego pielgrzymowania. Tam człowiek odnajduje w chwale 

blask oblicza Boga. 

 "Jezus wyprzedzał ich" (Mk 10,32). 

Wyprzedzał ich przede wszystkim w pojmowaniu tego, w czym uczestniczyli i co się 

przy ich współudziale dokonywało. Można powiedzieć, że On wyprzedza także nas                  

w podróży na górę, z której rozlega się Jego wezwanie, abyśmy szli za Nim, by trwać                  

z Nim (Mk 3,13). 

 Uczniowie "dziwili się" (Mk 10,32). 

W owym zdziwieniu możemy dostrzec milczącą adorację tajemnicy, która wciąż była 

dla nich zakryta. 

 "Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni (Mk 10,32). 

Za kilka dni On sam będzie przeżywał lęk i trwogę (Mk 14,33). Tak więc trwoga 

podążających za Nim ludzi antycypuje trwogę Jezusa, którą będzie przeżywał                             

w Getsemani. 

 "Wziął znowu Dwunastu" (Mk 10,32).  

Jezus już w momencie, gdy wezwał Dwunastu na górę (Mk 3,13), wziął ich na 

wyłączność. Dopiero jednak w drodze do Jerozolimy po raz pierwszy wziął ich jako 

"Dwunastu". Słowo "wziąć" występuje też w opowiadaniach o wskrzeszeniu córki Jaira 

(Mk 5,40), przemienieniu (Mk 9,2) i agonii Jezusa (Mk 14,33). Także uczniowie                          

w  Mk 4,36 zabierali Jezusa ("tak jak był") do łodzi. 

 "Oto idziemy do Jerozolimy" (Mk 10,33) - oświadczył Jezus swoim uczniom. 

To, czego Jezus dokona w Świętym Mieście, objawi tę miłość, która uczyni możliwym 

zbawienie każdego człowieka. Na horyzoncie ukazuje się już cel.  

Na początku perykopy Marek przedstawia milczący orszak wspinający się pod górę. 

Droga Jezusa ku męce jest wstępowaniem (gr. anabasis). Na czele szedł Jezus, za Nim 

wszyscy inni. Jezus zwrócił się raz jeszcze do Dwunastu na osobności - czynił to już 

wielokrotnie - aby powiedzieć im coś, co będzie im dane zrozumieć dopiero później i co 

będą głosić. Objawił im tajemnicę wiary, która wykraczała wciąż poza zdolności ich 

pojmowania. 



"Zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać" (Mk 10,32). 

Widać z tego, że Jezus miał pełną świadomość swego losu: że plan Boży wypełni się 

w historii. Także przed uczniem plan ten zostanie odsłonięty. Szczególnym przykładem 

ucznia jest Paweł Apostoł, który żegnając się z Efezjanami przed wyprawą do Jerozolimy, 

powiedział: "Wiemy tylko, że czekają mnie tam więzy i utrapienia, o czym zapewnia 

mnie Duch Święty w każdym mieście" (Dz 20,22-23). 

"Oto idziemy do Jerozolimy. A [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany" (Mk 10,33). 

To Judasz wyda Jezusa, czyli zdradzi Go (Mk 14,10). Można też powiedzieć, że On 

sam wyda siebie za nas z miłości (Mk 14,22). Ostatecznie to sam Ojciec wyda go za nas 

wszystkich (Rz 8,32). W ten sposób nasz grzech znajdzie odpowiedź ze strony Boga, który 

wyda swojego Syna na śmierć. Wydanie Jezusa na śmierć staje się wydaniem nam przez 

Ojca tego, który sam wydaje się za nas. Oto dzieło Pana, które jest cudem w naszych 

oczach (Ps 118,23): przez nasz grzech realizuje nasze dobro. 

 "Skażą Go na śmierć" (Mk 10,33; por. Mdr 2,20; Ps 94,21).  

Zadadzą Mu śmierć "przez zawiść" (Mk 15,10), gdyż jest "Dawcą życia" (Dz 3,15), i 

wydadzą poganom (Mk 10,33; por. 15,1), aby ręka każdego grzesznika mogła dotknąć 

Zbawiciela (por. Mdr 2,17n.; Ps 22,7n.; 31,12; 35;15n.;39,9; 42,11n.). 

 "Będą z Niego szydzić" (Mk 10,34; por.14,65).  

Moc i mądrość Boga wyszydzona jest jako słabość i głupota człowieka. Miłość 

pozostaje niezrozumiała dla egoizmu. 

 "Oplują Go" (Mk 10,34; por.14,65; a także Iz 50,6).  

 "Ubiczują" (Mk 10,34; por. 15,15; a także Ps 73,14).  

Gwałt odciśnie swoje znamię na ciele Jezusa, zanim zostanie wystawiony nagi na 

krzyżu. 

 "I zabiją" (Mk 10,34). 

To szósta i ostatnia już odsłona niegodziwości człowieka. 

 "Sześć" - liczba człowieka - opisuje ludzkie działanie: potępienie, wydanie, 

wyszydzenie, oplwanie, biczowanie, zabicie.  

 Jest to jakby suma wszelkiego ludzkiego zła, które znajduje dopełnienie                

w zabiciu samego Boga. 

 



 "A po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 10,34) 

Ostateczne słowo nie należy jednak do nas, ale do Niego: po trzech dniach 

zmartwychwstanie. 

Kto powiedział pierwsze słowo, ten rezerwuje dla siebie też ostatnie. Pozostawia nas 

wolnymi, ale włącza nasze działanie w swoje, ofiarując nam niezwykły dar. 

Nie jest napisane "lecz" po trzech dniach zmartwychwstanie, ale "a" po trzech dniach 

zmartwychwstanie. Wydaje się, że można by napisać po prostu: "i po trzech dniach". 

Chodzi o ukazanie, że Pan, kontynuując działalność człowieka, bez zakłócania jej 

ciągłości, w zadziwiający sposób zamienia ją w jej przeciwieństwo. Każdy czyni to, co do 

niego należy; człowiek przez grzech sprowadza śmierć, Bóg natomiast, który jest miłością, 

daje życie. 

Pozytywne działanie Boże nie dokonuje się "mimo" naszego działania 

negatywnego. Krzyż Jezusa nie jest jakąś przypadkową okolicznością, bez związku ze 

zmartwychwstaniem. Jest rzeczywistą przyczyną uwielbienia Jezusa. Wywyższony został 

bowiem dzięki swemu posłuszeństwu aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu (Flp 2,8n.).     

 

W tym tkwi tajemnica Boga. 

 
 

 
 

"Oni skażą Go na śmierć" (Mk 10,33) 
 

Nasz Odkupiciel, wiedząc naprzód, iż Jego męka wprowadzi w zamieszanie ducha Jego 

uczniów, na długo przedtem zapowiedział im trud swej męki i chwałę zmartwychwstania, 

aby widząc przepowiadaną Jego śmierć, nie wątpili, iż ujrzą Go również 

zmartwychwstałego. Ponieważ jednak jeszcze cieleśnie nastawieni uczniowie w żaden 

sposób nie mogli pojąć słów tajemnicy, Jezus uczynił cud (św. Grzegorz Wielki, "Homilie 

na ewangelie" 2,1, tłum. W. Szołdrski). 
 

 

 

 

 

 



„Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie, 

żeby nie otrzymał stokroć więcej ”  (Mk 10, 29-30) 
 

Jest prawdopodobne, że ten, który dla Chrystusa wzgardził jakimś ziemskim 

przywiązaniem lub dobrem, otrzyma także w tym życiu, od braci i współtowarzyszy 

swojego powołania, którzy są z nim związani węzłem duchowym, stokrotną nagrodę 

słodszej miłości. Wiadomo przecież, jak krótka i słaba bywa miłość, która łączy wspólnotę 

lub tworzy więzy krwi miedzy rodzicami a dziećmi lub między rodzonymi braćmi, 

małżonkami lub krewnymi [...]. Również za tę radość, którą ktoś miał z posiadania jednej 

roli i jednego domu, ucieszy się stokroć większą radością, gdy stając się jednym z 

przybranych dzieci Bożych, będzie posiadał na własność wszystko, co należy do Ojca 

wszechmocnego [...]. 

Ten bowiem, kto dla imienia Chrystusa wzgardził miłością do jednego ojca albo matki, 

albo syna i przeszedł do najszlachetniejszej miłości wszystkich, którzy służą Chrystusowi, 

otrzyma stokrotną liczbę braci i sióstr. To znaczy w miejsce jednego zacznie mieć tylu 

ojców i braci, którzy będą z nim związani gorętszą i zacniejszą miłością.  

Także każdy, kto dla miłości Chrystusa porzuci jeden dom, wzbogaci się o większą 

ilość domów i pól, bo posiądzie niezliczone mieszkania klasztorne jako swoją własność i 

w każdej części świata będzie wchodził [do nich] legalnie jak do swojego domu  (św. Jan 

Kasjan, „Rozmowy z ojcami” 24,26, tłum. A. Wilczyński). 

[Kto odpowiada na wezwanie Pana: "Sprzedaj co posiadasz"], nie powinien 

lekkomyślnie pozostawiać swoich dóbr, lecz zadbać o staranne nimi rozporządzenie jako 

rzeczą odtąd poświęconą Panu. Rozdzieli je z całą starannością [...] Powinien wiedzieć, że 

nie jest rzeczą bezpieczną ani powierzenie ich krewnym, ani też pozostawienie obojętnie 

komu [...].  

We wszystkim powinniśmy dawać baczenie, aby nie okazało się, że pod pozorem 

zachowania jednego przykazania przekraczamy inne. Nie jest rzeczą stosowną wdawanie 

się w kłótnie i prawowanie z ludźmi niemądrymi [...], a kto zostanie niesprawiedliwie 

potraktowany przez krewnych według ciała, powinien wspomnieć na Pana, który 

powiedział: "Nikt nie opuszcza ..." (św. Bazyli Wielki, „Reguły dłuższe” 9, tłum. J. 

Naumowicz). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą" (Mk 10,28).  

 

Apostołowie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa bez zwłoki. Moglibyśmy 

sądzić, że takie działanie to przede wszystkim, a może nawet wyłącznie ofiara ze 

strony powołanego. W rzeczywistości wszystko zawdzięczamy Bogu. 

 

2. "Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie.              

Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom"   (Mk 10,33)  

  

Jako uczniowie Jezusa i Jego naśladowcy mamy iść Jego śladami, to znaczy 

nieść swój własny krzyż za Nim. Musimy pamiętać, że jest to droga, którą 

wyznaczył nam sam Mistrz. Krzyż ucznia Jezusa powinien być przyjęty w duchu 

wiary. Wówczas ma moc zasługującą na wieczność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 – 1996 

"Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". (Mk 10,28) 

Piotr, jak zawsze porywczy, odezwał się pierwszy, wyrażając to, co nurtowało serca 

wszystkich Apostołów. Można sobie wyobrazić, że zapytywali oni siebie w duchu:                    

„Co będziemy z tego mieli? Jaką mamy gwarancję, że nie zostaniemy z pustymi rękami?” 

Ich troska nie była bezpodstawna. Ten, kto wyrzeka się wszystkiego, ze względu na 

królestwo Boże, zostaje – całkiem dosłownie – z niczym. Staje się jednym z biednych, 

odrzuconych, a wszyscy uważają go za słabego i pozbawionego wpływów. Nic dziwnego, 

że bogaty młodzieniec odszedł zasmucony: wszystko, co uważał za gwarancję swego 

bezpieczeństwa, zostało przez Jezusa uznane za niepotrzebny ciężar i rozproszenie. 

Jezus zauważył troskę Piotra i odpowiedział mu natychmiast, rozwiewając jego 

wątpliwości i zapewniając, że wielu ostatnich będzie pierwszymi (Mk 10,31).  

Najdoskonalszym przykładem dowodzącym prawdziwości tych słów jest życie samego 

Jezusa: Syn, który ogołocił samego siebie aż do śmierci krzyżowej, został wywyższony 

ponad wszystko (Flp 2,6-11). Oto źródło nadziei i chwały wszystkich wierzących w 

Ewangelię!  

 Życie Jezusa jest umocnieniem dla nas wszystkich, postępujących drogą wiary: 

szczególnie dla tych, którzy nie widzą jeszcze światła, ku któremu zmierzają. 

Dietrich Bonhoeffer, niemiecki pastor luterański zamordowany w ostatnich dniach II 

wojny światowej za przeciwstawianie się hitleryzmowi, wiedział doskonale, jak wielką cenę 

należy zapłacić za bycie uczniem Jezusa, ale rozumiał także, jak wiele obiecano tym, którzy 

zostawili wszystko, by iść za Nim.  

Słowa dzisiejszej Ewangelii były bliskie jego sercu: 

 „Jezus mówi tu do ludzi, którzy z Jego powodu opuścili wszystko... Zgodnie ze 

słowami Jezusa, otrzymają oni w tym czasie stokroć więcej, niż opuścili. Jezus wskazuje tu 

na swój Kościół, który odnajduje siebie w Nim. Ten, kto opuszcza ojca ze względu na 

Jezusa, z całą pewnością odnajdzie ojca i matkę, braci i siostry, a nawet domy i pola. Mimo, 

że każdy z nas musi sam wejść na drogę bycia uczniem, nikt nie pozostaje na niej samotny. 

Jeśli przyjmiemy Jego słowo i odważymy się na ten pierwszy, samotny krok, naszą nagrodą 

będzie życie we wspólnocie Kościoła. Oto widzialne braterstwo, zdolne stokrotnie 

zrekompensować nam wszystko, co utraciliśmy”. 

„Panie Jezu, spraw, abyśmy, poznawszy Twoją miłość do nas, bez wahania 

zostawili wszystko, co przeszkadza nam pójść za Tobą.                                                           

Spraw, abyśmy złożywszy całą nadzieję i ufność w Tobie, doświadczyli radości 

płynącej z życia we wspólnocie Kościoła.” 



82 – 1999 

Piotr zaniepokoił się, kiedy Jezus mówił uczniom o niebezpieczeństwie bogactw. Oto 

zostawił wszystko, by pójść za Jezusem. Oczekiwał przecież, że Bóg wynagrodzi jakoś, 

może także materialnie, tę jego ofiarę. Jakie to podobne do nas! My także zastanawiamy się, 

czasem podświadomie: „Co dostanę, jeśli pójdę za Jezusem?”. Jezus kieruje do nas tę samą 

odpowiedź, jaką dał Piotrowi. Obiecuje stokrotne błogosławieństwo każdemu, kto odda Mu 

swoje serce, ale równocześnie – zapowiada prześladowania. 

Dzięki wierze możemy być pewni Bożego błogosławieństwa. Bóg zawsze będzie się o 

nas troszczył i dawał nam to, czego nam potrzeba. Ale największym błogosławieństwem, 

jakim pragnie nas obdarzyć, nie są dobra materialne, lecz Jego własna obecność.  

Bóg pragnie zagościć na dobre w naszych sercach. Kiedy podejmujemy ryzyko oddania 

Mu swego życia, on będzie mógł żyć w nas i czynić nas błogosławieństwem dla innych. 

Wówczas poznamy, czym jest prawdziwa wolność. 

Przepełniony miłością do nas, Jezus wzywa nas do odrzucenia wszystkiego, co jest dla 

nas ważniejsze od Niego. Może jest to jakieś nie spełnione marzenie, nie rozwiązany 

problem albo pilna sprawa do załatwienia. Może jest to nasz pomysł na to, jak powinien się 

zachowywać nasz współmałżonek albo dziecko.  

Jesteśmy wezwani, aby na ołtarzu Pana złożyć wszystko, co kochamy bardziej niż 

Jezusa, na czym opieramy się bardziej niż na Nim. Jeśli to uczynimy, doświadczymy 

wyzwolenia i zaznamy Jego pokoju. 

 A co z prześladowaniami? 

 „Jeżeli tylko w spokojnym kraju czujesz się bezpiecznym, co będziesz robić                               

w bujnej gęstwinie Jordanu?” (Jr 12,5).  

Nienawiść ze strony innych, pokusy pochodzące od diabła, a także zmaganie z własnym 

egoizmem – to nasza codzienna rzeczywistość. Trudności te mogą się jeszcze nasilić, gdy 

oddamy się całkowicie Jezusowi. Dla ludzi zniewolonych doświadczenia takie stanowią 

ciężar nie do zniesienia, ale dla tych, których serca należą do Jezusa i którzy żyją w 

oczekiwaniu nieba, wszelkie cierpienia są ukrytym błogosławieństwem. Przynoszą one 

bowiem owoc wytrwałości, wiary, odwagi i – przede wszystkim – zażyłości z Jezusem. 

„Panie Jezu, oddaję Ci chwałę, cześć i dziękczynienie! Pomóż mi wyzwolić się                   

z wszystkiego, co nie pozwala mi przylgnąć do Ciebie. Daj mi poznać radość Twojego 

błogosławieństwa i słodycz Twojej obecności.” 

      

 



102 – 2001   (148 – 2005) 

Kiedy bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, uczniowie zastanawiali się, czy oni będą 

mogli wejść do królestwa Bożego. Przecież wydawało się, że ten młody człowiek postępuje 

sprawiedliwie!  

Ale Jezus chciał czegoś więcej. Poradził mu, by zrezygnował ze swych bogactw i 

poszedł za Nim. Uczniowie, którzy byli świadkami tego spotkania, musieli się zastanawiać, 

czy to, co robią, jest wystarczająco dobre. 

Jezus uspokoił Apostołów. Zapewnił, że ich ofiara z pewnością nie pozostanie bez 

nagrody. Zbawiciel był świadom, czego się dla Niego wyrzekli, i wiedział, jakie ofiary 

podejmą dla Niego w przyszłości. Czegokolwiek by jednak od nich nie żądał, dzisiaj lub w 

przyszłości, zapewnił, że nigdy nie pozostawi ich samych. Dlatego zaprosił ich, by 

powierzali Mu każdą sytuację i każdą chwilę swego życia. 

Jezus jest świadom także naszych ofiar. Ilekroć podejmujemy decyzję okazania 

posłuszeństwa Jego przykazaniom, umożliwiamy Mu, by w jeszcze pełniejszy sposób 

panował w naszym życiu i działał przez nas. Każdy gest dobroci wobec bliźniego 

przemienia się dla nas w błogosławieństwo. Każda podjęta przez nas walka z naszą upadłą 

naturą – nawet ta przegrana – pomnaża wieczną chwałę naszego Pana. Jezus jest zawsze z 

nami i nie przestaje przygotowywać nas do udziału w Jego królestwie. 

Oddajmy Jezusowi całe swoje życie. Nie ukrywajmy przed Nim niczego. On widzi 

wszystkie nasze czyny i nagradza każde postanowienie porzucenia starego życia i pójścia za 

Nim. Widzi, kiedy mówimy „nie” pokusie i kiedy zapominamy o swoich sprawach, aby 

służyć bliźnim. On słyszy nasze modlitwy i wie, kiedy toczymy walkę pomiędzy ciałem i 

duchem. Nic nie uchodzi Jego uwagi.  

Szukajmy więc nieustannie obecności Jezusa i powierzajmy Mu swoje życie – nie tylko 

jakąś jego część, ale całe. 

„Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twą miłość, która usuwa lęk. Dziękuję Ci za Twoją 

wierność wobec mnie, niewiernego. Twoja miłość i wierność pomagają mi trwać 

mężnie w obliczu pokus i trudności. Pomóż mi zawierzyć Ci wszystkie chwile mego 

życia i zrobić dla Ciebie jeszcze więcej miejsca w moim sercu.” 

      

 

 

 

 

 



157 – 2006 

"Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". (Mk 10,28) 

 

 Aby pójść za Jezusem, Piotr zostawił całe dotychczasowe życie. Czy jesteś gotów 

go naśladować?  

Jutro rozpoczyna się Wielki Post. Co więc zechcesz pozostawić lub podjąć, aby lepiej 

naśladować Jezusa i przyjmować Go czystym sercem? 

Kiedy podejmujemy postanowienia wielkopostne, ważne jest, abyśmy uświadomili 

sobie ich duchowe konsekwencje. Wyobraźmy sobie, jak wiele łask moglibyśmy uzyskać, 

gdybyśmy zdecydowali się pościć, aby mieć więcej czasu na wstawiennictwo za innych, 

pogłębioną modlitwę, rozbudzanie w sobie duchowego „głodu” Jezusa i Jego spraw.  

A gdybyśmy tak wyrzekli się ulubionych smakołyków, a wydawane na nie pieniądze 

przeznaczyli na zbiórkę artykułów spożywczych dla ubogich lub lokalną noclegownię dla 

bezdomnych? 

Co mogłoby się wydarzyć w życiu naszym i naszych bliskich, gdybyśmy podjęli 

postanowienie systematycznego wspierania biednych, aby przez to upodobnić się do Jezusa, 

który dla nas stał się ubogi? Jak zmieniłoby się nasze życie, gdybyśmy zrezygnowali z 

telewizji, przeznaczając ten czas na odmawianie różańca, czytanie Pisma Świętego czy 

odwiedzanie chorych? Czy zamiast słuchać radia podczas podróży samochodem, nie 

moglibyśmy włączyć kasety z muzyką chrześcijańską lub spotkać się z Bogiem w ciszy, na 

przykład modląc się za innych kierowców? 

Postanowienia wielkopostne przypominają nam, że chcemy przybliżać się do Boga. 

Znajdź więc dziś trochę czasu, aby je przemyśleć. Wybierz sobie jedno czy dwa 

umartwienia, które pomogą ci zbliżyć się do Boga i do drugiego człowieka. Uwierz, że 

podejmując je czystym i pokornym sercem, ze świadomością ich duchowego znaczenia, 

staniesz się skutecznym narzędziem w ręku Chrystusa i przygotujesz się do owocnego 

przeżywania świąt wielkanocnych. 

„Duchu Święty, pragnę w nadchodzącym Wielkim Poście przybliżyć się do Jezusa. 

Proszę Cię, pokieruj mną w swojej mądrości i wskaż mi najlepszy sposób 

przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pana.” 

 

 

 

 



181 - 2008 

„… a życia wiecznego w czasie przyszłym.” (Mk 10, 30) 

To bardzo krzepiąca Ewangelia. Nic, czego wyrzekł się Piotr, aby iść za Jezusem, nie 

pozostanie bez nagrody. Jezus zapewnił go, że odpowiadając na Boże powołanie, nie 

poniesie straty. Cena, jaką zapłacił – i jeszcze zapłaci – za bycie uczniem, zostanie mu 

zwrócona stokrotnie (Mk 10, 29-30) 

Czy te słowa, odnoszące się do wielkiego Apostoła, mają cokolwiek wspólnego z nami? 

Otóż tak!  

 Jezus mówi dziś także nam, że każde poświęcenie i niedogodność, jakie 

znosimy idąc za Nim zostaną obficie wynagrodzone – i to nie tylko w niebie!  

Zaczniemy doświadczać Jego łask - wielkich i małych - już w tym życiu, wśród jego 

wyzwań i rozczarowań. 

Jednak największą nagrodą uczniów będzie „życie wieczne w czasie przyszłym”. 

 Jezus raduje się, mogąc wynagrodzić wszystkie nasze wysiłki darem życia wiecznego. 

My jednak często tak bardzo skupiamy się na obecnej rzeczywistości, na troskach naszego 

powszedniego dnia, że tracimy z oczu tę nadprzyrodzoną perspektywę. A to nieuchronnie 

prowadzi do rozczarowań. 

Echo Jezusowej obietnicy danej wszystkim, którzy dla Jego imienia opuszczają „dom, 

braci, siostry, matki, dzieci i pola” (por. Mk 10, 29), a także wszystko inne, co 

przeszkadza im za Nim iść, znajdujemy w jednym z kazań św. Cypriana: 

„Kiedy dzień naszego powrotu do domu położy kres naszemu wygnaniu, uwalniając nas 

z więzów tego świata i przywracając nam raj i królestwo, winniśmy przyjąć to z radością. 

Jakiż człowiek, przebywając w obcej ziemi, nie pragnąłby powrócić do ojczystego kraju 

najszybciej, jak to możliwe?  

Dla nas ojczyzną jest raj, gdzie czeka na nas wielki tłum naszych bliskich, 

niezliczona rzesza rodziców, braci i dzieci, która tęskni za naszym przybyciem… Jaka 

to radość dla nich i dla nas nareszcie zobaczyć się nawzajem i paść sobie w ramiona!  

O najwyższe i nieskończone błogosławieństwo życia wiecznego!” 

Oby myśl o niebie pomogła nam przeżywać dla Jezusa każdy kolejny dzień! 

„Dziękuję Ci, Panie, za nadzieję na niebo i za Twoją obietnicę życia wiecznego! 

Ludzka mowa nie jest w stanie opisać tego, co dla nas przygotowałeś.                              

Dziękuję Ci za to, że chcesz, abyśmy przebywali z Tobą na wieki.” 



203 – 2010 

"Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi". (Mk 10,31) 

Widząc, jak bogaty młodzieniec odchodzi zasmucony, i słysząc Jezusa mówiącego o 

tym, jak trudno jest bogatym wejść do królestwa niebieskiego, uczniowie wyraźnie się 

zaniepokoili. Jeśli tak wartościowemu człowiekowi ma być trudno osiągnąć życie wieczne, 

to czy można w ogóle mieć nadzieję?  

Piotr przemówił więc w imieniu wszystkich: „Oto my opuściliśmy wszystko                            

i poszliśmy za Tobą” (Mk 10,28). 

Jezus natychmiast zapewnił Piotra, że widzi każde jego poświęcenie. Nie tylko 

zauważył to wszystko, co opuścili dla Niego Apostołowie, lecz obiecał im swoje 

błogosławieństwo w tym życiu i wieczną nagrodę w niebie. A obietnica ta dotyczy nie tylko 

wielkich wyrzeczeń, jak opuszczenie domu, rezygnacja z życia rodzinnego czy majątku, 

lecz także tych drobnych ofiar, które niekiedy tak wiele nas kosztują. 

 Jezus widzi nasz trud za każdym razem, gdy powstrzymujemy się od ironicznego 

komentarza, gdy zmieniamy swoje plany, by komuś pomóc w potrzebie, czy 

pamiętamy w modlitwie o chorej kuzynce. Żaden z tych aktów miłości, wiary                             

i zaufania nie uchodzi Jego uwagi. 

Jezus nie tylko umocnił na duchu Piotra i pozostałych Apostołów, lecz również zachęcił 

ich, by posunęli się jeszcze dalej. W miarę jak będą wyzbywać się swego dawnego życia, 

upusty nieba otworzą się dla nich coraz szerzej, wylewając zdroje łask. Im dalej się posuną, 

tym większa będzie ich nagroda. Nie wystarcza im już sama obietnica wejścia do życia 

wiecznego. Nie grozi im jego utrata, lecz Jezus pragnie dać im jak najwięcej!  

Bóg zawsze wzywa nas do wejścia jeszcze głębiej w Jego życie, nie powinniśmy 

jednak zapominać również o tym, że widzi to, co już uczyniliśmy ze względu na Niego, 

i jest z tego zadowolony. Nie zapomni o tym wszystkim również w dniu ostatecznym. 

Jak daleko więc pragniesz pójść za Jezusem? Aż po krańce ziemi?  

Jeżeli chcesz zostać napełniony Jego życiem, idź za Nim. Otwórz dla Niego swoje serce 

i pozwól Mu ogołacać się coraz bardziej ze swojej starej natury – w tak charakterystyczny 

dla Niego łagodny, stopniowy sposób. Bądź pewien, że im więcej Mu oddasz, tym więcej 

od Niego otrzymasz – On odda ci stokrotnie w postaci swego błogosławieństwa, mądrości, 

pokoju, radości i pewności wiary. 

„Jezu, Twoje oczy widzą każdy krok, który stawiam w Twoim kierunku.              

Dziękuję Ci za to, że dajesz mi obietnicę życia wiecznego!” 



302 - 2018 

Dziś w Rzymie (14 X 2018) , oprócz kanonizacji Pawła VI, papież Franciszek 

dokona również kanonizacji Oskara Arnulfo Romero  z Salwadoru. 

 

Mianowany w 1977 roku arcybiskupem San Salwadoru, Romero pełnił swoją 

posługę w czasach intensywnych zawirowań politycznych i prześladowań religijnych. 

Poprzez swoje homilie, kazania radiowe i artykuły w prasie Romero stał się dla swego 

narodu głosem sumienia. Odwołując się nieustannie do przesłania Ewangelii, piętnował 

przemoc i korupcję wyniszczające jego kraj. 

 

Romero nie dał się zastraszyć niezliczonym groźbom utraty życia. 

W jednej z homilii mówił: „Możecie powiedzieć ludowi, że jeśli uda im się mnie 

zabić, przebaczam tym, którzy to uczynią, i błogosławię ich. Mam nadzieję, że w końcu 

zrozumieją, iż tracą czas. Biskup umrze, ale Kościół Boży, który jest ludem Bożym, nie 

zginie nigdy”.  

 

24 marca 1980 roku, kiedy odprawiał Mszę świętą, uzbrojony człowiek stanął w 

drzwiach kaplicy i oddał strzał. Stojący przy ołtarzu Oskar Romero został trafiony w 

serce i zmarł na miejscu. 

 

W liście zapowiadającym kanonizację arcybiskupa Romero papież Franciszek pisał: 

„W tym pięknym kraju Ameryki Środkowej, oblanym przez Ocean Spokojny, Pan dał 

swemu Kościołowi gorliwego biskupa, który kochając Boga i służąc swym braciom i 

siostrom, stał się obrazem Chrystusa, Dobrego Pasterza. W czasach trudnej 

koegzystencji arcybiskup Romero potrafił prowadzić, bronić i ochraniać swoją 

owczarnię (...) A w chwili śmierci, celebrując Najświętszą Ofiarę miłości i pojednania, 

otrzymał łaskę pełnego złączenia z Tym, który oddał życie za owce”. 

 

Oskar Romero żył słowami dzisiejszych czytań.  

 

Przedłożył mądrość Bożą ponad bogactwa i przywileje tego świata. Głosił słowo 

Boże w taki sposób, że przeszywało ono ludzkie serca. Poświęcił wszystko ubogim 

Salwadoru. Oby jego świadectwo pomogło nam odpowiedzieć na krzyk ubogich i 

pogardzanych. 

 

„Św. Oskarze Romero, módl się za nami”. 

 

Mdr 7,7-11   Ps 90,12-17   Hbr 4,12-13 


