
Mk 9,33 – 9,50 

 

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

rozprawialiście w drodze?  

(34) Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, 

kto z nich jest największy.  

(35) On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być 

pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 

wszystkich! 

(36) Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, 

rzekł do nich:  

(37) Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie 

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

Mnie posłał.  

(38) Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, 

bo nie chodził z nami.  

(39) Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w 

imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.  

(40) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.  

(41) Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do 

Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.  

(42) Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 

wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w 

morze.  

(43) Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 

jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami 

pójść do piekła w ogień nieugaszony.  

(45) I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 

jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być 

wrzuconym do piekła. 



(47) Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest 

dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być 

wrzuconym do piekła,  

(48) gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.  

(49) Bo każdy ogniem będzie posolony.  

(50) Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? 

Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą.  

 

 

 

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

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

 

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

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

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

rodzaju katechizm dla pierwszych gmin chrześcijańskich i jednocześnie praktyczne 

kompendium poświęcone zagadnieniu naśladowania Jezusa. 

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

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

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

 

To miejscowość położona na północnym 

wybrzeżu Jeziora Galilejskiego,                           

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

Jordan wpada do jeziora Genezaret.                                

Tędy przebiegała słynna Via Maris - droga 

łącząca Damaszek z Egiptem.                         

Nazwa miejscowości znaczy tyle co: 

"Wioska Nahuma". 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

możemy oglądać dzięki wykopaliskom archeologicznym. Prawdopodobnie właśnie                     

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

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

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

 "Spór o pierwszeństwo" (Mk 9,33-37) 

 "W imię Jezusa" (Mk 9,38-41)  

 "Zgorszenie" (Mk 9,42-50) 

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

wywiązała się pomiędzy uczniami podczas drogi. Wcześniej ewangelista wspomniał 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z elementów narracji  nie sugeruje interpretacji eschatologicznej.  



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

kolejności zabierania głosu. 

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

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

Mistrz. 

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

rozprawialiście w drodze?". 

Mistrz zachowywał się jak doświadczony pedagog. Zebrał poróżnionych 

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

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

wszystkich!" (Mk 9,35). 

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

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

prawdopodobnie funkcjonował niezależnie. W ewangeliach występuje on w pięciu 

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

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

Wypowiadając te słowa, Jezus zachęcił uczniów do przyjęcia postawy pokory                    

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

"sługą". 

Na głębsze rozumienie pouczenia Jezusa rzucają światło kolejne wersety. 

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

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

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

który Mnie posłał!"  (Mk 9,37). 

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

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

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

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

bardziej tych, którzy czytają ją w przekładach). 

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

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

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

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

rozkłada akcenty. 



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

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

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

mogącego dać w zamian. 

"Przyjęcie dziecka" oznacza "wyświadczenie dobra komuś pozbawionemu 

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

Zgodnie ze zwyczajem panującym w starożytności wysłannik posiadał wszelkie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oto prawdziwa wielkość. 

Jezus zachęcał więc do "tracenia swego życia" (Mk 8,350 - tzn. poświęcania go dla 

innych, zwłaszcza dla "tych najmniejszych" (Mt 25,40). Z nimi się identyfikował - 

cokolwiek więc czyni się dla nich, czyni się dla Niego (Mt 25,34-40), czegokolwiek się im 

odmawia, odmawia się samemu Jezusowi (Mt 25,41-45). 

Takie przesłanie płynie z symbolicznego gestu, jaki Jezus wzorem 

starotestamentowych proroków uczynił na oczach swych uczniów, przytulając małe 

dziecko. Skierowane jest ono nie tylko do bezpośrednich słuchaczy nauk Jezusa - 

Dwunastu, ale także do wszystkich, którzy aspirują do bycia uczniami Pana. 

O ile fragment Mk 9,33-37 obnażył próżność uczniów, o tyle w Mk 9,38-41 do głosu 

doszła zazdrość.  

W imieniu apostołów przemówił Jan: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 

chodził z nami" (Mk 9,38). Uczniowie, którzy dopiero co sami nie byli w stanie odprawić 

egzorcyzmu, zapałali zazdrością, widząc kogoś, kto robił to skuteczniej od nich. 

 



Starotestamentową paralelą dla Mk 9,38 jest relacja o Eldadzie i Medadzie, na 

których spoczął Duch Pański, tak iż mogli prorokować, mimo iż nie pojawili się w 

Namiocie Spotkania (Lb 11,26-30: " (26) Dwóch mężów pozostało w obozie.                         

Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli 

do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie                            

w uniesienie prorockie. (27) Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: 

Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. (28) Jozue, syn 

Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: 

Mojżeszu, panie mój, zabroń im! (29) Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny 

jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego 

ducha! (30) Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do 

obozu. " ; por. Dz 8,18; 19,13-14). Jozue zapałał zazdrością i nalegał: "Mojżeszu, panie 

mój, zabroń im!" (Lb 11,28).  

Jak jednak ongiś Mojżesz odniósł się do nich z wyrozumiałością i nie powstrzymywał 

ich przed prorokowaniem w imię Jahwe,  tak również teraz Jezus studził zapał Jana                       

i pozostałych uczniów, mówiąc im: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda                      

w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie" (Mk 9,39). 

 Broniąc wspólnotę przed ekskluzywizmem, Jezus sformułował zasadę:                  

"Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9,40).  

Do przyjęcia takiej postawy zachęca również swych naśladowców (1 Kor 12,3:                     

"(3) Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha 

Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może 

powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. "). 

 Na koniec tego pouczenia powiedział: "Kto wam poda kubek wody do picia, 

dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci 

swojej nagrody" (Mk 9,41). 

Zdanie to wydaje się być późniejszym dodatkiem redakcyjnym ewangelisty, który 

umieścił go w tym właśnie miejscu ze względu na ogólne podobieństwo treściowe. 

Przywołaną tu scenę można uznać za ilustrację zasady sformułowanej w postaci 

porzekadła: "Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami!" (Mk 9,40). 

Jednocześnie  bliższa analiza prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia                           

z odwróceniem sytuacji z Mk 9,37. Tam to uczniowie mieli wyświadczyć dobro "w mię 

Jezusa" - sami stali się jego beneficjentami.  

Choć okazana pomoc jest znikoma - "kubek wody" - to jednak jako gest życzliwości  

i gościnności, którą okazywano wędrownym nauczycielom (1 Krl 17, 12-16;                                            

por. Łk 11,5-6 : " (5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, 

pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy 



chleby, (6) bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 

podać. "), nie pozostaje bez zapłaty: ten, kto jej udzieli, "nie utraci swojej nagrody" 

(Mk  9,41). 

Trzecia część omawianego fragmentu koncentruje się wokół unikania zgorszenia, 

jakiego dopuszcza się człowiek popełniający grzech (Mk 9,42-50). 

Ma więc postać zachęty o charakterze moralnym. Czasownik "gorszyć" ("powodować 

czyjeś potknięcie" lub "być dla kogoś przyczyną upadku") powraca tutaj wielokrotnie  

(Mk 9,42.43.45.47). 

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament rozumie "zgorszenie" jako "usiłowanie 

przywiedzenia kogoś do grzechu". Kto wykorzystuje słabość bliźniego lub nadużywa swej 

władzy, aby odwieść go od Boga, ten dopuszcza się wielkiej niegodziwości i popełnia 

ciężkie wykroczenie zarówno względem zgorszonego brata, jak i samego Boga. 

W pierwszej kolejności - wciąż z "najmniejszych" czyniąc punkt odniesienia - Jezus 

przestrzegał przed przyczynieniem się do czyjegoś upadku: "A kto by stał się powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński 

uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,42). 

Kamień młyński był bardzo ciężki. Człowiek, którego wrzucono do wody                              

z przywiązanym kamieniem do szyi, nie miał żadnych szans na ocalenie. Okrucieństwo                 

w ten sposób zadanej śmierci potęgował fakt, że pozbawiał go on możliwości pochówku  

w ziemi. 

Wypowiadając te słowa, Jezus w sposób dobitny ostrzegał aby człowiek za wszelką 

cenę starał się nie dopuścić do sytuacji, w której z powodu namowy, zachęty, złego 

przykładu czy choćby przyzwolenia mógłby spowodować upadek bliźniego. 

Podobną czujność należy zachować we wszelkich sytuacjach, które są tzw. okazją do 

grzechu. Aby stać się dobrym przykładem dla innych, należy najpierw samemu 

wypowiedzieć stanowczą walkę grzechowi. 

Jezus, dla zilustrowania swoich słów posłużył się trzema przykładami (Mk 9,43-48). 

Mimo całego dramatyzmu tego wywodu trudno odmówić mu wewnętrznej logiki:  

 jak lepiej jest ponieść karę cielesną, niż ponieść śmierć, tak też lepiej jest 

narazić się na karę doczesną, niż skazać się na wieczne potępienie. 

Żadna cena nie jest za wysoka dla osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest zbawienie.  

 



Te słowa Jezusa można uznać za najlepszy komentarz do pytań retorycznych, jakie 

niegdyś stawiał: "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 

swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?"               

(Mk 8,36-37). 

Przed człowiekiem rysują się dwie drogi: jedna wiedzie do szczęśliwego życia w 

królestwie Bożym, druga prowadzi do okrutnej śmierci w Dolinie Gehenny, która 

uchodziła za symbol miejsca wiecznej kary. 

 Należy za wszelką cenę podążać tą pierwszą, nawet jeżeli wymaga to 

wielkiej surowości wobec samego siebie i całkowitego poświęcenia. 

 

Na tym właśnie polega "zaparcie się siebie", "wzięcie krzyża" i "naśladowanie Jezusa", 

a także "tracenie życia" jako warunek "jego zachowania" (Mk 8,34-55). 

 

Na koniec Marek przypomina gorący apel Mistrza: "Dobra jest sól, lecz jeśli sól 

smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój 

między sobą!" (Mk 9,49-50). 

 

Skoro 

apostołowie 

mają 

być "solą ziemi"  

najpierw 

sami muszą 

"być solą" 

głosić Ewangelię nią żyć 

unikać 

zgorszenia 

innych 

walczyć    

z własnym 

grzechem 
 

Innej drogi nie ma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi” (Mk 9,36) 

 

Cała mądrość chrześcijańskiej nauki polega [...] na rzetelnej i dobrowolnej pokorze.  

Nie jakąś siłę wybrał Chrystus, ale pokorę i od chwili poczęcia w łonie matki do skonania 

na krzyżu ją głosił. Kiedy na przykład uczniowie Jego spierali się między sobą, kto z nich 

jest największy Jezus postawił dziecko pośród nich [...]. Kocha Chrystus dziecięctwo, bo 

to szkoła pokory, wzór niewinności, przykład słodyczy. Dorosłym każe je brać za wzór 

postępowania i starcom odradzać się podług niego [...].  

Abyśmy dokładnie pojąć mogli, w jaki sposób może się dokonać to tak przedziwne 

przekształcenie i jaką drogą przemiany można przywrócić w sobie stan dziecięctwa, 

posłuchajmy czego nauczał św. Paweł:  "wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w 

myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali" (1 Kor 14,20).  Powrócić mamy nie do igraszek 

dziecięcych i niedoskonałości lat młodych, ale przyswoić sobie z nich to, co i dojrzałemu 

wiekowi przystoi. Szybko zatem i łatwo przechodzić od wzburzenia do zgody, nie chować 

uraz w sercu, nie być żadnym zaszczytów; chętnie obcować z ludźmi prosto i szczerze, jak 

równi z równymi. Wielkie bowiem to jest dobro nie wiedzieć, co znaczy wyrządzać 

krzywdę, nie umieć być złośliwym [...]. Chrześcijańska łagodność ducha cechuje 

dziecięctwo, nikomu za zło nieodpłacające. Do takiego upodobnienia się dzieciom wzywa 

nas Jezus (św. Leon Wielki, „Kazania” 37,3-4, tłum. K. Tomczak). 

 

 

 

"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w Imię moje, Mnie przyjmuje" (Mk 9,37) 

 

Pan objawił nam wyraźnie, co znaczy słowo "dziecko", kiedy powstał spór wśród 

apostołów, który z nich jest większym [...]. Nie używa słowa "dziecko" w znaczeniu 

okresu życia, w którym brakuje jeszcze zdolności poprawnego myślenia, jak sądzili 

niektórzy [...]. Nie jesteśmy już bowiem dziećmi baraszkującymi na czworakach po ziemi, 

lecz wznosząc umysł ku górze, wyrzekamy się świata i grzechów [...]. Ci, którzy poznali 

jedynego Boga, są oczywiście dziećmi. Są oni prości, niewinni, kochają Chrystusa. Tę 

przypowieść skierował do tych, którzy dokonali już pewnego postępu w rozumieniu 

Logosu, polecając im, aby zaniechali trosk o sprawy doczesne, i zachęcając, aby podobni 

dzieciom kroczyli jedynie za Ojcem [...].  Nakazuje nam, abyśmy oddali wszy od siebie 

troski tego życia, byli związani jedynie z Bogiem (św. Klemens Aleksandryjski, 

"Wychowawca" 1,5,15, tłum. M. Szarmach) 

 
 
 
 
 
 



 
 

"W twoje imię wyrzucał złe duchy i zabraliśmy mu, bo nie chodził z nami" (Mk 9,38) 

  

      Jan, który szczególną miłością kochał Pana i dlatego był godny wzajemnej miłości, 

uważał, że należy wyłączyć od dobrodziejstw tego, który nie pełni urzędu. Zostaje jednak 

pouczony, że nikogo nie należy wyłączyć od dobra, które ma częściowo, lecz raczej winien 

zostać pociągnięty ku takiemu, jakiego jeszcze nie posiadał (św. Beda Czcigodny 

"Komentarz do Ewangelii Marka" 3,30, tłum. M. Starowieyski) 

 
 

"Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9,40) 

 

     [Pan] pragnie dać do zrozumienia, że ktoś o tyle nie jest z Nim, o ile jest przeciw 

Niemu i o tyle nie jest przeciw Niemu, na ile jest z Nim. Tak na przykład jak ten człowiek, 

który w imię Chrystusa czynił cuda, a nie przebywał w towarzystwie Jego uczniów.                   

W miarę jak czynił cuda w Jego imię, o tyle był z nimi i nie przeciwko nim [...]. Pan 

powiedział do nich: "Nie zabraniajcie". Powinni mu bowiem zabronić tego, że był poza 

ich społecznością, żeby kładli nacisk na jedność Kościoła, a nie zabraniać tego, co łączyło 

go z nimi, czyli rozstawianie imienia ich Nauczyciela i Pana przez wypędzanie szatanów. 

Podobnie kościół katolicki nie piętnuje u heretyków wspólnych sakramentów, bo to łączy. 

Piętnuje natomiast i zabrania podziałów, sprzeciwiania się prawdzie i pokojowi [...]. 

      Z tym łączy się to, co powiedział Pan:  "Kto poda kubek wody dlatego, że należycie 

do Chrystusa".  W tych słowach wskazał, że także i ten człowiek, o którym wspomniał 

Jan [...] nie był w taki sposób odłączony, jakby był heretykiem. Jest on podobny do ludzi, 

którzy jeszcze nie mają tyle śmiałości, aby przyjąć sakramenty Chrystusa, a mimo to 

sprzyjają imieniu chrześcijan. Z tego wynika, że przyjmują chrześcijan i to tylko dlatego, 

że są chrześcijanami, więc służą im. To o takich powiedział, że nie utracą swojej nagrody. 

Nie znaczy to, że dzięki dobroczynności względem chrześcijan winni czuć się bezpieczni, 

zanim zostaną obmyci przez chrzest Chrystusa i włączeni do jedności Jego Kościoła, ale ta 

ich zgoda na powodowanie się miłosierdziem Bożym stanowi dobrą zapowiedź tego, że do 

tego dojdzie, aby dzięki temu bezpiecznie z tego świata odejść. Z pewnością tego rodzaju 

ludzie, zanim jeszcze zostaną zaliczeni do chrześcijan, są pożyteczniejsi od tych, którzy 

wprawdzie nazywają się chrześcijanami i korzystają z sakramentów chrześcijańskich, ale 

propagują taką naukę, że jeśli ktoś da się im przekonać, to skończy z nimi, zasługując na 

wieczną karę (św. Augustyn "O zgodności Ewangelistów" 4,5,6-4,6,7, tłum. A. Żurek) 

 
 
 
 
 
 
 



"Kto wam poda kubek wody do picia dlatego, że należycie do Chrystusa, nie utraci 

swoje nagrody" (Mk 9,41) 

 

Niech nikt nie szuka powodu, by zaprzestać starań o dobre dzieła, mówiąc, że jest 

niezdolny dokonać tego, co może zbawić duszę. Pan bowiem nie nakazuje swoim sługą nic 

niemożliwego. Przeciwnie, okazał wszystkim miłość bez miary, a także dobroć swej 

Boskiej natury tak bogatą, że każdemu wedle woli może dać możliwość czynienia dobra i że 

nikt z zabiegających o zbawienie nie będzie jej pozbawiony. Mówi:  "Kto poda kubek 

świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem 

zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody" (św. Grzegorz  z Nyssy "O celu 

życia i prawdziwej ascezie" 101, tłum. J.Naumowicz). 

 

"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją" (Mk 9,43) 

 

       Pan Jezus, przez członki gorszące człowieka rozumie ludzi, których kochamy jak 

członki własnego ciała [...]  i [jako takie] nakazuje je odciąć. Niedorzecznością jest 

przyjmować, że albo ciało albo dusza będzie tam wolna od cierpienia. Moim zdaniem słowa 

Pisma Świętego nie mówią o cierpieniu tylko duszy, bo chociaż nawet o tym się nie mówi, 

logicznie trzeba rozumieć, że przy takim cierpieniu działa również dusza będzie się męczyła 

w daremnym żalu. 

       Niech każdy wybierze sobie, co mu odpowiada: albo ogień niech odniesie do ciała a 

robaka do duszy, pojmując pierwszy w znaczeniu właściwym, drugi zaś przenośnym; albo 

obydwie rzeczy w znaczeniu właściwym niech przydzieli ciału [...]. Dzięki cudowi 

najwyższej mocy Stworzyciela żywe istoty mogą żyć także w płomieniach, palić się tam, 

lecz nie spalać się,  cierpieć, ale nie umierać (św. Augustyn "O państwie Bożym" 21,9, 

tłum. W. Kornatowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. "Gniewajcie się, a nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!"                

(Ef 4,26). Jezus podjął się roli mediatora pomiędzy zwaśnionymi stronami.  

     Czy gotów jestem uznać swój błąd? Czy potrafię jako pierwszy wyciągnąć dłoń w 

geście przebaczenia? Czy w środowisko, w którym żyję, wnoszę pokój? Czy szukam 

zgody i pomagam innym ją zachować lub przywrócić?  
 

2. "Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście 

uczynili!" (Mk 9,7b). Zbawiciel identyfikuje się z każdym, kto jest jak dziecko zdany 

na łaskę innych. Bezinteresowna miłość bliźniego - oto zaproponowany przez Jezusa 

wyróżnik człowieczeństwa.      Czy jestem zdolny do niej? 
 

3. "Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami"  (Mk 9,40). Jezus zachęca do 

życzliwego spojrzenia na drugiego człowieka. Nie wszyscy wokół są "wilkami"                      

(Mt 10,16). Choć znajdą się i tacy, którzy "ze względu na naszą wiarę                               

w Chrystusa" będą "prześladować nas" oraz "mówić kłamliwie wszystko co złe na 

nas" (Mt 5,11-12), to nie zabraknie również takich, którzy - także "ze względu na 

Chrystusa" - okażą nam swą życzliwość i w potrzebie pospieszą nam z pomocą                 

(Mk 9,42). 

      Jaki jest mój stosunek do bliźnich? Czy nie kieruję się w życiu uprzedzeniami  w 

stosunku do innych ludzi? Czy potrafię dostrzec w nich dobro? Czy widzę w nich 

potencjalnych sprzymierzeńców w głoszeniu Dobrej Nowiny? 
 

4. "Różne są dary  łaski, lecz ten sam Duch, różne są rodzaje posługiwania, ale jeden 

Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 

wszystkich" (1 Kor 12,4)).  

    Czy podzielam ten pogląd Apostoła Narodów i jak on potrafię cieszyć się różnymi 

charyzmatami, którymi inni zostali obdarowani? Czy doceniam bogactwo 

charyzmatów w Kościele? A może uważam, że to ja mam monopol na prawdę i że to 

ja wszystko robię najlepiej? Czy towarzyszy mi świadomość, że jestem - podobnie 

zresztą jak inni - narzędziem, którym Bóg chce się posłużyć, aby dotrzeć do ludzi              

(Dz 9,15)? 
 

5. "A kto by stał się powodem grzechu ..." (Mk 9,42). Jezus tymi słowami zwraca 

uwagę,  że w rachunku sumienia powinienem uwzględniać też tzw. grzechy cudze. 

Czy badam swoje sumienie pod tym kątem? 
 

6. "Jeśli twoja ręka [...], twoja noga [...], twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, 

odetnij ją [...], wyłup je [...]" (Mk 9, 43-47).  Nie można iść na kompromis ze złem. 

    Czy aby nie trwam w przywiązaniu do grzechu, choćby lekkiego?                               

Czy postanowienie poprawy rzeczywiście chroni mnie przed powrotem do grzechu? 

Czy stosuję jakieś praktyki ascetyczne? 

 



14 – 1993 

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

dniach zmartwychwstanie". (Mk 9,31) 

Mimo że Jezus mówił Apostołom o centralnej roli swej męki, śmierci                                           

i zmartwychwstania dla podjętej misji (Mk 8,31-33;9,30-32;10,32-34), uczniowie mieli 

trudności ze zrozumieniem i zaakceptowaniem Bożego planu zbawienia upadłej ludzkości. 

Rzeczą nie do przyjęcia było dla nich to, że Bóg mógł pozwolić swemu Pomazańcowi 

cierpieć takie poniżenie i śmierć z ręki ludzi. Nawet wtedy, kiedy zmartwychwstanie stało 

się faktem dokonanym, Apostołowie wciąż nie potrafili zrozumieć i uwierzyć w to, co 

zaszło (Mk 16,11.14). 

 Jak Apostołowie mogli nie zrozumieć tego, o czym Jezus mówił im tak jasno?  

Nie mogli oni znieść myśli, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć.  

 Ludzki umysł ma zadziwiającą zdolność wymazywania tego, czego nie chce 

słyszeć, i odrzucania tego, czego nie chce przyjąć.  

Jeśli jesteśmy w stanie ocenić siebie szczerze, prawdopodobnie rozpoznamy w sobie te 

same cechy. 

Apostołowie żyli z Jezusem i słuchali Jego nauki przez trzy lata. Pomimo to nadal nie 

byli wolni od pychy i ludzkich ambicji. Pod wpływem słów i czynów Jezusa z wolna 

dokonywała się w nich przemiana, ale ich upadła natura ciągle dawała o sobie znać                    

(Mk 9,33-37). Jezus, Syn Boży, dla którego i przez którego zostało stworzone wszystko, co 

istnieje, uniżył samego siebie, przyjął naszą ludzką naturę i całkowicie podporządkował 

swoją wolę Ojcu. 

Życie Jezusa było doskonałym przykładem służby i poświęcenia się dla innych. 

Ponieważ całkowicie podporządkował On swe życie Ojcu, był zdolny przejść zwycięsko 

przez pokusy szatana i wiernie wypełnić Boży plan. Jezus wzywa tych, którzy chcą być jego 

uczniami, aby odwrócili się od dróg tego świata i poszli za Nim.  

Tylko wtedy, kiedy weźmiemy Jego krzyż i pozwolimy uśmiercić w nas nasze światowe 

ambicje, będziemy mogli być wierni powołaniu do bycia w świecie, ale nie ze świata. 

„Ojcze niebieski, który czytasz w ludzkich sercach i wiesz, jak nasze próżne 

ambicje nie pozwalają nam uśmiercić to wszystko, co powstrzymuje nas od 

odpowiedzenia na Twoje wezwanie. Udziel wiary i sił, abyśmy umieli przyjąć krzyż 

Jezusa w naszym życiu”. 

 

 



31 – 1994 

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

i sługą wszystkich!" (Mk 9,35) 

Jezus, określając siebie jako sługę i żyjąc jako sługa wszystkich, dał wyraz 

fundamentalnej postawie swego serca (Łk 22,27; J 13,4-15). Będąc wiernym i posłuszny  

Synem Boga, chciał służyć swemu Ojcu, wypełniając jego wolę. Dlatego wyrzekł się swej 

chwały i stał się człowiekiem (Flp 2,6-7). Jezus radośnie służył Ojcu w posłuszeństwie 

sługi, aż po oddanie swego życia dla zbawienia ludu Bożego (Mk 10,45). 

Poddając swoją wolę woli Ojca, by żyć jako Jego posłuszny sługa, Jezus wiedział, że 

decyduje się na drogę cierpienia i śmierci (Mk 9,31). Mimo to wybrał tę drogę, wiedząc o 

radości, jaka stanie się Jego udziałem, kiedy Ojciec wskrzesi Go i posadzi po swojej 

prawicy (Hbr 12,2). Jezus, jako sługa par excellence, całkowicie złożył swe życie w ręce 

Ojca. Zgodził się na wydanie w ręce grzeszników – z postanowienia i upodobania Bożego 

(Dz 2,23) – wiedział bowiem, że Ojciec ocali Go od śmierci (Mdr 2,18.20). 

Ci, których wybrał Jezus i którzy postanowili iść za Nim, muszą przyjąć postawę sługi, 

upodobnić się do Jezusa w pokorze i posłuszeństwie, zrezygnować z własnej woli i szukania 

siebie (J 13,15). Jezus – widząc spór uczniów o to, kto z nich jest największy – pouczył ich, 

jak mają stosować tę zasadę w swoim życiu. 

Powiedział im, że ich postawa i zachowanie są dalekie od postawy sługi; ich ambicje                  

i zazdrość rodziły podziały i bezład (Jk 3,16). Aby stać się pokornymi sługami Boga, muszą 

oni przestać szukać własnej chwały i wyrzec się swoich ambicji. Co więcej, mają stać się 

sługami wszystkich i przyjmować wszystkich – niezależnie od ich pozycji społecznej                    

(Mk 9,37).  

Jezus prosi nas, swoich uczniów, abyśmy przyjęli postawę sługi. Nie wolno nam szukać 

władzy i okazji do panowania nad innymi, nie wolno nam chcieć, aby inni nam służyli, ani 

też pragnąc społecznego uznania, zaszczytów, pochwał i wyróżnień.  

Przeciwnie, powinniśmy starać się żyć w pokorze i uniżeniu, mając na oku sprawy 

drugich (Flp 2,4) i przedkładając ich potrzeby ponad swoje.  

Darem Jezusa dla Jego uczniów jest serce sługi. 

 Czy poprosisz Go, by dał ci takie serce? 

     

 

 



46 – 1996 

Gdy uczniowie przechodzili wraz z Jezusem Galileę w drodze do Jerozolimy, Jezus po 

raz drugi zapowiedział swoją mękę i zmartwychwstanie. Chciał, aby uczniowie zrozumieli, 

że misją Mesjasza jest śmierć i zmartwychwstanie, a także wprowadzenie na ziemi 

królestwa Bożego. Jezus pragnął ich też wezwać do oddania życia z miłości na służbę Bogu 

i bliźniemu. 

Umysły uczniów Jezusa pozostawały jednak zamknięte na prawdę, ponieważ ciągle nie 

rozumieli oni do końca, kim jest Jezus. W konsekwencji nie wiedzieli, jak odpowiedzieć na 

nauczanie Jezusa. Zamiast służyć sobie nawzajem w miłości, spierali się, kto z nich jest 

największy, jakby nie dostrzegali tego, że Jezus – ich Mistrz i Nauczyciel – postępował 

zupełnie inaczej. 

Jezus powiedział do Dwunastu: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim 

ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9,35). Jezus, którego życie było doskonałym 

wypełnieniem tych słów, postawił wśród swoich uczniów małe dziecko, aby pomóc im 

zrozumieć, że jak On sam przyszedł służyć bezbronnym i poniżonym nie spodziewając się 

żadnej nagrody, tak i oni powinni służyć takim ludziom bezinteresownie. Ktokolwiek służy 

z miłości najmniejszym na świecie, służy Chrystusowi. 

Ponieważ myśli Boże nie są myślami ludzkimi, zrozumiałe jest, że uczniowie nie mogli 

pojąć, jak należy zabiegać o wielkość w królestwie Bożym. My także mamy często na ten 

temat błędne wyobrażenia.  

Aby być wielkimi w królestwie Bożym, nie musimy być przywódcami w Kościele, 

grupie modlitewnej, czy też organizacji charytatywnej. Funkcje te są potrzebne i ludzi 

pełniących je darzy się szacunkiem, ale nie gwarantują one wielkości w królestwie Bożym, 

jeśli nie towarzyszy im pokora, Chrystusowa postawa bezinteresownej służby. 

Służenie innym zaczyna się dla nas w rodzinie i we wspólnocie religijnej, do której 

należymy. Mężowie i żony mogą służyć sobie nawzajem przez wzajemne budowanie się                  

i umacnianie w miłości. Tak samo mogą postępować osoby konsekrowane we wspólnotach 

zakonnych. Rodzice mogą służyć dzieciom swoim przykładem – ucząc ich miłości do Boga, 

posłuszeństwa i szacunku. Dzieci, zamiast buntować się i narzekać, mogą służyć swoim 

rodzicom przez okazywanie im posłuszeństwa i miłości. Możemy służyć potrzebującym 

(bezdomnym, niepełnosprawnym, starszym i chorym) w naszych parafiach przez 

dotrzymywanie im towarzystwa, przygotowanie posiłków i dzielenie się z nimi Bożą 

miłością. Natomiast swoim świadectwem i modlitwą możemy służyć wszystkim ludziom, 

których spotykamy na naszej drodze. 

„Ojcze niebieski, pomóż nam służyć z radością naszym bliskim i wszystkim 

potrzebującym, mając świadomość, że służymy w ten sposób Chrystusowi.” 



64 – 1997 

Wyobraźmy sobie, jak zakłopotani musieli się czuć uczniowie, gdy Jezus zapytał ich, o 

czym rozmawiali – sprzeczali się przecież o to, który z nich jest największy. Przebywali już 

z Jezusem od jakiegoś czasu i widzieli cuda, których dokonywał. Nawet demony były 

posłuszne Jego słowu, a córka Jaira na Jego wezwanie powróciła do życia.  

Z pewnością to On był największy spośród nich – Piotr wyznał nawet, że Jezus jest 

Mesjaszem! Jezus jednak wcale nie chciał, by uczniowie przyznali Mu pierwsze miejsce.              

O wiele ważniejsze było dla Niego urzeczywistnienie nowego rozumienia wielkości, która 

miała polegać na oddaniu życia za wszystkich ludzi. 

   Rozpoczynając wędrówkę do Jerozolimy, gdzie, jak wiedział, miał być ukrzyżowany, 

poświęcił jakiś czas na przebywanie sam na sam ze swoimi uczniami. Powiedział im, że 

zostanie odrzucony i zabity, a potem zmartwychwstanie. Wobec wciąż wzrastającej 

popularności Jezusa, wizja prześladowania i śmierci wydawała się nonsensem.                        

Nawet Apostołowie marzyli o wielkości u boku Jezusa! 

  Widząc, co ich nurtuje, Jezus usiadł i objaśniał im, czym jest prawdziwa wielkość: 

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

wszystkich!” (Mk 9,35). Być wielkim oznacza stawiać na pierwszym miejscu potrzeby 

innych, bez troszczenia się o siebie. 

  Jezus, najlepszy sługa, z radością służył wszystkim otaczającym Go ludziom. 

Napełniony miłością Ojca, pragnął ją okazywać każdemu, kogo spotkał. Dokonywał 

uzdrowień i nauczał z zamiarem przyciągnięcia ludzi do Ojca. Nawet gdy zbliżała się 

godzina Jego śmierci, pragnął przede wszystkim być z uczniami, okazywać im miłość i 

pomagać im, aby w pełni zaufali Ojcu.  

Jezus z pokorą stuka do drzwi naszych serc. Tak bardzo pragnie nam służyć, tak bardzo 

pragnie wkraczać w nasze poranione życie, aby nas uzdrawiać, oczyszczać i przemieniać. 

Czeka tylko na to, byśmy Go zaprosili do środka! 

  „Panie Jezu, pragniemy zaprosić Cię do naszych serc. Dziękujemy Ci za Twoją 

bezwarunkową miłość, która skłania Cię do okazywania nam dobroci i miłosierdzia. 

Napełnij nas, Jezu, swoją obecnością i spraw, by rozlewała się ona także na tych, 

których spotykamy na naszej drodze.”       

 

 

 

 



97 – 2000 

"Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie". (Ps 54,4) 

Czy w głębi swych serc nie tęsknimy za tym, by cieszyć się wolnością i ufnością 

dziecka? Silniejsze jest w nas jednak przekonanie, że jako ludzie dorośli, poważni i 

odpowiedzialni, musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tego świata.  

Ciekawe, że Jezus, na którego barkach spoczywała odpowiedzialność nieporównywalna 

z tym, co nas obciąża, nigdy się nie spieszył, nie żył w stresie. Pełen bezgranicznej ufności 

w miłość swego Ojca, w ciągu trzech lat wykonał powierzone Mu przez Niego dzieło swego 

życia. 

Kiedy Jezus przemierzał z uczniami Galileę, mógł zatrzymywać się co i rusz, by głosić 

Ewangelię lub dokonywać znaków i cudów. Wiedział jednak, że wolą Ojca było, by 

wykorzystał ten czas na pouczenie Apostołów o swej zbliżającej się męce i 

zmartwychwstaniu. Z dziecięcą ufnością odpowiedział na wezwanie swego Ojca, wierny 

Jego woli. 

Kiedy nauczymy się żyć dla Jezusa, zaczniemy doświadczać, jak powoli znikają gdzieś 

nasze własne pragnienia. Jedynym i najważniejszym celem naszego życia stanie się 

miłowanie braci na wzór miłości, jaką Jezus nam okazał, i szukanie we wszystkim Jego 

woli. Bóg pomoże nam odwrócić się od tego, co odsuwa nas od podążania Jego drogami.  

Jego pragnieniem jest, abyśmy zwrócili się do Niego z ufnością i otworzyli swe serca na 

przyjęcie Jego woli. Chce też, abyśmy uwierzyli, że On sam obdarzy nas wszelkimi łaskami 

potrzebnymi do wypełnienia zadań, jakie przed nami postawił. 

 Zwróćmy się do Jezusa i prośmy Go, aby obdarzył nas prostotą i ufnością, 

która otwiera bramy nieba.  

A wówczas naszym udziałem stanie się wolność i niewinność dzieci Bożych, będziemy 

bowiem pragnąc tylko jednego – wypełnienia do końca woli Ojca. 

„Panie, daj mi serce dziecka, które bezgranicznie ufa w twoją Opatrzność. 

Napełnij mnie pragnieniem pełnienia Twojej woli, abym mógł cieszyć się oglądaniem 

Ciebie przez całą wieczność.” 

      

 

 

 



102 – 2001 

     Uczniowie byli przerażeni, gdy Jezus zapowiadał, że zostanie zdradzony i ukrzyżowany. 

Ale zamiast go pytać, milczeli. Dlaczego? Bo obawiali się odpowiedzi, jaką mogliby 

otrzymać! Przeczuwali, że oni także mogliby być wezwani do dzielenia podobnego losu i 

woleli unikać nawet takiej myśli. 

      Czyż nie brzmi to znajomo?  

 Niewiedza zdaje się błogosławieństwem… ale do czasu.  

Tak jak z lęku nie chcemy czasem usłyszeć diagnozy lekarza, tak też z lęku możemy 

starać się unikać rozmów na temat wymagań stawianych przez Ewangelię.  

Sytuacja dojrzała, gdy Jezus zapytał uczniów o ich sprzeczkę o pierwszeństwo                     

(Mk 9,34). Teraz już nie dało się uniknąć rozmowy na trudny temat. Oczekiwali, że usłyszą 

od Jezusa ostre słowa napomnienia, jednak odpowiedź Jezusa była łagodniejsza, niż się 

spodziewali. Powiedział im, że droga do wielkości prowadzi przez dobroć i miłość, a nie 

przez wielką mądrość czy bohaterskie czyny. 

 Stawiając przed uczniami dziecko, Jezus zakwestionował społeczny 

porządek tamtych czasów.  

       W starożytnym świecie dzieci nie miały żadnych praw ani przywilejów. Znajdowały się 

na najniższym szczeblu drabiny społecznej. A oto Jezus nakazał im przyjmować takich 

„najmniejszych”, tak jakby przyjmowali Jego. Tak więc służąc „maluczkim” i miłując ich, 

uczniowie mogli okazywać miłość samemu Jezusowi, a przez to osiągnąć prawdziwą 

wielkość. 

       Rozważając te słowa Jezusa, Matka Teresa powiedziała kiedyś, że „Jezus 

przychodzi do nas… w głodnych, nagich, samotnych, alkoholikach, narkomanach, 

nierządnicach i żebrakach”.  

       To „krzyż”, jaki pragnie On włożyć na nasze ramiona. To droga do wielkości.                 

Jezus pragnie, abyśmy uśmiercili w sobie egoizm i doskonalili się w miłości. Dobrą nowiną 

jest to, że im więcej ćwiczymy się w takiej miłości, tym więcej zauważamy, że to Jezus 

kocha poprzez nas, i tym częściej spotykamy samego Jezusa w tych, których kochamy.  

Napełnieni nadzieją, przyjmijmy zaproszenie Jezusa do tego, by spotykać się z Nim                      

w zwyczajnych, codziennych sytuacjach naszego życia. 

       „Panie Jezu, zapraszam Cię, byś był dzisiaj obecny w każdej czynności, którą 

mam wykonać, sprawie, którą mam załatwić, i w każdym człowieku, którego spotkam. 

Napełnij mnie Twą miłością, abym mógł nią promieniować na innych.”    



115 – 2002 

Większość z nas wie z własnego doświadczenia, że powodzenie, sukcesy łatwo 

uderzają nam do głowy. Uczniowie Jezusa byli przez jakiś czas naocznymi świadkami Jego 

pełnych mądrości nauk, dokonywanych przez Niego uzdrowień i innych cudów, a następnie 

sami mieli okazję czynić to samo. Znając słabość ludzkiej natury, trudno się dziwić temu, że 

zaczęli się spierać o to, kto z nich jest największy. 

Fakt, że uczniowie, tak przecież blisko związani z Jezusem, mogli ulec takiemu 

niegodnemu współzawodnictwu, może budzić w nas wątpliwość, czy w ogóle ktokolwiek              

z nas jest w stanie być pokornym i ufnym jak dziecko. „Jeśli ktoś chce być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9,35).  

Jednak zamiast tracić ducha, starajmy się dostrzec w doświadczeniu uczniów coś 

pozytywnego: oni wyciągali wnioski ze swoich błędów. Ucząc się zawierzać Duchowi 

Świętemu, wzrastali w pokorze, a przez to stali się z czasem prawdziwymi sługami 

królestwa Bożego. 

Tajemnica bycia pokornym leży w samym Jezusie. Jezus ukazuje nam drogę pokory 

już od chwili swego poczęcia. Przyjął On ludzką naturę w najbardziej zdumiewającym akcie 

pokory: „Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,6-7). A przez całe swe życie czynił jedynie 

to, o co prosił Go Ojciec (J 5,19). Wreszcie w największej pokorze przyjął krzyż. 

Jezus mówi każdemu z nas, którzy jesteśmy przygnieceni ciężarem własnej pychy                

i egoizmu: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy                      

i pokorny sercem” (Mt 11,29).  

Rozważając słowa Jezusa, możemy każdego dnia uczynić jeden krok dalej na drodze 

pokory. Takim krokiem może być oddawanie Mu czci i chwały. Następnym – okazywanie 

posłuszeństwa Jego przykazaniom. Klucz do pokory leży  w obecności pokornego Jezusa             

w naszych sercach. Dlatego zwracajmy się do Niego jak najczęściej. 

„Pomóż mi, Panie Jezu, trwać w zjednoczeniu z Bogiem. Pomóż mi odnowić tę 

więź, jaka utraciłem przez grzech, a którą Ty odnowiłeś we mnie przez swoją pokorną 

śmierć i zmartwychwstanie. Spraw, bym osiągnął pokorę, której Ty dla mnie 

pragniesz.” 

      

 

 

 



124 – 2003 

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

wszystkich!" (Mk 9,35) 

Co za wspaniała lekcja! 

 Jezus, Syn Boży, Pan wszechświata, bierze dziecko, stawia je przed swoimi 

uczniami i przytula do siebie.  

Tym prostym gestem nie tylko objawił uczniom ogrom swojej czułości, ale również dał 

im do zrozumienia, jak wielkiej miłości i delikatności oczekuje od nich. 

Jezus wykorzystał tę „pomoc wizualną” dla zilustrowania różnicy pomiędzy 

pożądliwością świata, który lgnie do władzy i pozycji, a pragnieniem Ojca, byśmy 

przyjmowali i otaczali opieką słabych, potrzebujących, poranionych, nie radzących sobie. 

Jezus wręcz utożsamił się z tymi, którzy są jak dzieci – wymagający pomocy. Powiedział 

swoim uczniom, że przyjęcie takiego dziecka w Jego imię, jest przyjęciem Jego samego. 

 A ty, czy przytuliłbyś Jezusa?  

Odpowiedź byłaby prosta, gdyby przyszedł przyodziany w chwałę nieba, czy choćby              

w skromny, lecz przyzwoity strój żydowskiego rabina. Ale gdyby stanął przed tobą obdarty, 

brudny, chory na raka, albo jako nosiciel wirusa HIV? 

Dzień po dniu jesteśmy bombardowani wiadomościami z życia ludzi bogatych, 

sławnych, potężnych i wysoko postawionych. Społeczeństwo, media podsuwają nam 

pokusy naśladowania tych, którzy doszli do pieniędzy, władzy i stanowisk.  

Natomiast ubodzy i słabi są często lekceważeni. Jest to dokładna odwrotność tego, co 

głosił Jezus! On nie przyszedł na świat z pompą i ceremoniałem, ale w pokorze i ubóstwie. 

Postawa Jezusa jest diametralnie różna od tego, co oglądamy w telewizji i w kinie, jak 

również od tego, co prezentuje nam wielu przywódców politycznych. Krocząc za Jezusem, 

uczniowie powoli lecz systematycznie uczyli się nowego, radykalnego podejścia do tego 

czym jest wielkość.  

My także powinniśmy zrozumieć różnicę pomiędzy wielkością w oczach świata a 

wielkością w oczach Boga. Niech w dzisiejszym dniu towarzyszy nam obraz Jezusa 

tulącego w ramionach małe dziecko. Niech ten gest pokory uświadamia nam, co naprawdę 

świadczy o wielkości człowieka. Z tym obrazem przed oczami pytajmy Pana, jakiej służby 

od nas oczekuje. On przemówi do naszego umysłu i serca, wskazując nam drogę do 

prawdziwej wielkości w Jego królestwie. 

„Jezu, naucz mnie służyć tak, jak Ty służysz. Naucz mnie wychodzić do słabych, 

poranionych i pomagać im w Twoje imię. Pomóż mi widzieć w nich Ciebie.” 



    130 – 2003 

"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje". (Mk 9,37) 

Czasami jesteśmy po prostu zbyt dorośli. Oczywiście żyjąc na tym świecie, mamy 

stawać się ludźmi dojrzałymi. Mimo to jednak Jezus wzywa nas, abyśmy zachowali w sobie 

coś z dziecka. W dzisiejszym fragmencie mówi o błogosławieństwie przeznaczonym dla 

tych, którzy przyjmą dziecko w Jego imię. W innych miejscach Ewangelii nawołuje wprost, 

abyśmy stali się jak małe dzieci. Ewidentnie, nie tyko dzieci mają uczyć się od nas 

dojrzałego chrześcijaństwa, ale i my możemy wiele nauczyć się od dzieci. 

Na początku dzisiejszej Ewangelii Apostołowie sprzeczają się między sobą o to, który z 

nich jest najważniejszy. Zdecydowanie nie był to przejaw dziecięcej niewinności, o która 

chodziło Jezusowi, ale raczej dziecinada. U jej podstaw leżała zwyczajna pycha, na którą 

jedynym lekiem – aż po dziś dzień – jest pokora.  

Jezus ukazał więc Apostołom drogę pokory, mówiąc: „Jeśli kto chce być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9,35). Sensem życia 

chrześcijańskiego nie jest zapewnienie sobie jak najlepszej pozycji w doborowym 

towarzystwie, ale radosne zajmowanie ostatnich miejsc pośród ubogich, samotnych i 

chorych. Jest to powołanie nie do wielkości, ale do miłości, wezwanie do umywania nóg 

bliźnim z troską i współczuciem. 

W starożytnej grece słowo „sługa” brzmiało diakonos, i stąd wywodzi się kościelny 

termin „diakon”. W Nowym Testamencie diakoni zajmowali się bardzo wieloma posługami 

– od obsługiwania stołów po głoszenie słowa Bożego (Dz 6,2-4).  

W nauczaniu Jezusa wielokrotnie przewija się motyw służby drugiemu człowiekowi 

jako wyraz miłości względem Boga. Jezus podkreślał, że służąc innym, w rzeczywistości 

służymy Jemu samemu (Mt 25,40). Służbę stawia więc Jezus ponad władzą. Służba ma                

w Jego oczach tak wielkie znaczenie, że każdy sprawujący władzę w Kościele powinien 

czuć się sługą chrześcijan, a nie ich panem (Łk 22,25-27). 

Bóg wzywa nas do służenia sprawie Jego królestwa. Nie mamy jednak czynić tego sami 

– On jest wciąż przy nas, wspierając nas nieustannie swoją miłością, zachętą                                    

i miłosierdziem. 

„Jezu, uczyń moje serce podobnym do Twego. Kształtuj je tak, abym znajdował 

radość w służeniu innym, tak jak Ty znajdujesz radość w troszczeniu się o mnie.” 

    

 

 



148 – 2005 

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

wszystkich!" (Mk 9,35) 

Jest to jedno z najbardziej wymagających wezwań w całej Ewangelii.  

Wszyscy wiemy, że chrześcijanin powinien służyć Bogu i ludziom. Ale być sługą 

wszystkich?  

Nietrudno okazywać życzliwość tym, przy których czujemy się bezpiecznie, jednak już 

zdecydowanie gorzej radzimy sobie z tymi, którzy są zupełnie inni niż my. Zostali inaczej 

wychowani, mają odmienne przekonania, kierują się obcymi dla nas wartościami. Przeraża 

nas ich choroba czy niepełnosprawność. Wydają się nam niesympatyczni. Dlatego, gdy 

uświadamiamy sobie, że także i im mamy służyć, zaczynamy pytać: „Panie, czego Ty ode 

mnie oczekujesz”? 

Odpowiedzi nie trzeba długo szukać. Jezus, doskonały Nauczyciel, zilustrował swoje 

słowa wymownym przykładem. Przytulając do siebie dziecko, przypomniał nam, że ci 

wszyscy, których uważamy za najmniejszych, ostatnich czy tak bardzo różnych od nas, są 

Mu w rzeczywistości bardzo bliscy. 

 Nosząc w sobie obraz i podobieństwo Boże, ci „najmniejsi” są Jezusem w ukryciu 

(Mk 9,37). Choć tym razem wybrał za przykład dziecko, mógłby równie dobrze wskazać na 

osobę w podeszłym wieku, żebraka, czy człowieka udręczonego na duszy, a przesłanie 

pozostałoby to samo: Wszystko, co dla nich czynimy, czynimy dla Niego (Mt 22,40). 

Nie oznacza to, że mamy w tej chwili wybiec z domu i zacząć pomagać wszystkim 

napotkanym ludziom. Wzywają nas one do zmiany sposobu patrzenia na bliźnich. Jeśli 

rzeczywiście w twarzach naszych braci – bogatych i ubogich, zdrowych i chorych – 

rozpoznamy oblicze Jezusa, przestaniemy dociekać, czy jesteśmy wielcy, czy mali w 

królestwie niebieskim, a służba będzie dla nas już nie obowiązkiem, lecz zaszczytem. 

 Jeśli masz problem z rozpoznawaniem Pana w swoich bliźnich, spróbuj 

najpierw odnaleźć Go w samym sobie.  

Jeśli jesteś zmęczony próbami miłowania bliźnich o swoich własnych siłach, proś Pana, 

aby udzielił ci swojej mocy i miłosierdzia. Wówczas światło Jego Ducha przemieni twoje 

widzenie rzeczywistości i będzie ci łatwiej kochać tych, którzy są opryskliwi, odpychający, 

niesympatyczni. Jak mówi znane powiedzenie, miłość jest ślepa i nie dostrzega wad 

kochanej osoby! 

„Panie, daj mi Twoje oczy, abym mógł widzieć moich bliźnich tak, jak Ty ich widzisz. 

Daj mi Twe serce, abym kochał ich Twoja miłością.” 



     163 – 2006 

"Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany              

w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie". (Mk 9,31) 

Wśród wielu innych zajęć Jezus praktycznie przez cały czas nauczał swoich uczniów. 

Uczył ich miłować Ojca w niebie i siebie nawzajem, pomagać potrzebującym… a także 

zapowiadał swoją zbliżającą się mękę i śmierć krzyżową. Jednak pomimo poświęconego im 

czasu i wysiłków, oni wciąż nie mogli pojąć tego, o czym im mówił (por. Mk 9,32). 

Dziwne? A może jednak nie tak bardzo? W końcu nie łatwo jest zmienić swoje życie. 

Jezus głosił pokorę, miłość i ofiarność, a Jego słowa szły pod prąd ludzkiego egoizmu 

uczniów ( i każdego z nas), który każe nam mówić: „Chcę, żeby wyszło na moje, chcę 

ludzkich względów, chcę być najważniejszy, chcę być pierwszy”. 

A jednak zdarza się, że w jednej chwili zmienia się wszystko.  

Ilustracją może tu być przykład człowieka, który będąc uwikłany w grzech śmiertelny i 

pozostając z dala od Kościoła, dotknięty łaską, zbliżył się do Pana, przezwyciężając 

egoistyczne skłonności. Zaintrygowany popularnością filmu Pasja, zdecydował się go 

obejrzeć. Opowieść o cierpieniu i śmierci Jezusa poruszyła go do żywego. Oto na wielkim 

ekranie kinowym zobaczył, jak wiele kosztowały Jezusa popełniane przez niego grzechy. 

Zaraz po zakończeniu filmu mężczyzna wybiegł z kina, popędził do najbliższego 

kościoła, odszukał księdza i poprosił o natychmiastową spowiedź. Wzruszony jego 

szczerością, ksiądz oderwał się od swoich zajęć i wysłuchał jego spowiedzi. Człowiek wołał 

skruszony o miłosierdzie i jego grzechy zostały mu odpuszczone. W jednej chwili jego 

serce zostało przemienione, a dotychczasowe grzechy przestały mieć władzę nad jego 

życiem. 

Historia ta ukazuje nam, że Jezus może dotknąć naszych serc także dziś – i to nawet w 

tak nietypowych miejscach jak kino!  

Przede wszystkim jednak dowodzi, że Bóg działa z mocą tam, gdzie – na różne 

możliwe sposoby – głoszona jest męka i śmierć Jezusa.  

Spróbuj dziś znaleźć czas na przeczytanie jednego z ewangelicznych opisów męki 

Pańskiej. Niech łaska Tego, który uniżył samego siebie, poruszy twoje serce i skłoni cię do 

naśladowania Sługi wszystkich. 

„Jezu, przemieniaj mnie na Twoje podobieństwo.” 

 

 



190 – 2009 

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

wszystkich!" (Mk 9,35) 

 Jak bardzo różne są nasze myśli od Bożych! Nigdzie nie widać tego 

wyraźniej niż w dzisiejszej Ewangelii.  

Nauczając swoich Apostołów, Jezus, jak to już czynił przy innych okazjach, próbował 

uzmysłowić im, co z Nim się stanie i dlaczego jest to konieczne. Mówił im: ,,Syn 

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

zmartwychwstanie" ( Mk 9,3l ).  

Życie uczniów nie miało być usłane różami. Jezus wiedział, że cudowne uzdrowienia i 

pełne mocy nauczanie doprowadzą w końcu do Jego śmierci i pragnął przygotować na to 

swoich uczniów. 

 Zamiast się zmartwić lub poprosić o dalsze wyjaśnienia, Apostołowie zareagowali w 

zupełnie nieoczekiwany sposób. Marek przekazuje nam, że nie zrozumieli oni, o czym Jezus 

do nich mówił. Jednak za niezdolnością do zrozumienia tej tajemnicy kryje się konkretny 

powód. Apostołowie zajmowali się przed chwilą głównie tym, aby przekonać resztę, który z 

nich jest największy. Możemy sobie wyobrazić Piotra mówiącego: ,,To mnie Jezus 

powiedział, że jestem Skałą'' Albo Mateusza: ,,Przyjął gościnę w moim domu i jadł z nami 

obiad''. Czy nawet Judasza: ,,To mnie powierza pieniądze".  

Dzisiejsze czytania mówią nam, że drogi Boże nie są naszymi drogami. Bóg przede 

wszystkim pragnie, abyśmy byli z Nim pojednani. My jednak przypominamy Apostołów, 

tak bardzo skupionych na sobie. Dlatego Jezus mówi nam dziś to samo, co powiedział 

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

wszystkich!'' (Mk 9,35). To pokora, a nie pełna pychy rywalizacja, świadczy o wielkości 

człowieka.  

Rozpoczynając jutro Wielki Post, postanówmy skoncentrować się bardziej na Jezusie, a 

mniej na sobie. Starajmy się dostosować nasze drogi do Jego dróg. Nawet niewielki postęp 

może bardzo zmienić nasze życie. Prośmy również Ducha Świętego, aby pokazywał nam, 

gdzie jesteśmy zbyt skupieni na sobie, a za mało zainteresowani służbą innym. Małe akty 

dobroci, życzliwości i zrozumienia mogą bardzo podnieść na duchu naszych przyjaciół i 

bliskich.  

,,Panie, wchodząc w okres Wielkiego Postu, proszę Cię o łaskę wyjścia z mego 

wygodnego świata. Pomóż mi patrzeć na innych tak, jak Ty na nich patrzysz." 

 



 

196 – 2009 

"Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, który               

z nich jest największy". (Mk 9,34) 

Kiedy się nad tym zastanowić, mamy wiele wspólnego z Apostołami. Oni 

kochali Jezusa - my też. Oni poszli za Nim - my też pragniemy za Nim iść. Oni chcieli Mu 

się podobać - my również. Podobnie jak oni odczuwamy też boleśnie swoje ludzkie 

ograniczenia.  

Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o tym, jak Jezus próbował nauczać Apostołów, 

lecz oni nie mieli ochoty słuchać tego, co do nich mówił. Dyskutowali bowiem - a prawdę 

mówiąc kłócili się - który z nich jest największy. Czy nie przypomina nam to różnych 

naszych ludzkich sprzeczek, rywalizacji, ambicji, które oddalają nas od Pana i siebie 

nawzajem? 

 Nie powinniśmy gorszyć się słabościami Apostołów. Podobnie jak i my ulegali oni 

naturalnej ludzkiej skłonności do uważania się za lepszych od innych albo do stawiania 

własnych potrzeb i pragnień nad potrzebami i pragnieniami innych. Ich serca potrzebowały 

oczyszczenia i uformowania, tak samo jak potrzebują tego nasze serca. 

Kiedy Jezus zapytał Apostołów, o czym rozmawiali, oni umilkli. Wiedzieli, że Jezusowi 

nie spodoba się ta bezsensowna kłótnia, toteż nie mieli odwagi się do niej przyznać. I my 

zapytajmy dziś siebie: „Jak często wdaję się w bezsensowne sprzeczki?”, „Jak często 

upieram się przy swoim, chociaż wiem, że tak naprawdę chodzi o zupełny drobiazg?”. 

Apostołowie z czasem zaprzestali takich sporów. Zrozumieli, że są dziećmi Bożymi                

i zostało im powierzone Boże dzieło. Uświadomili sobie, że mają przede wszystkim dawać 

świadectwo o tym, co to znaczy kochać Boga i miłować się nawzajem.  

Jezus pragnie uczynić z nami to samo, co uczynił z Apostołami. Chce pokazać nam inny 

sposób życia, uświadomić nam, jak bardzo podoba Mu się nasze oddanie i jak ceni w nas 

postawę ofiarnej służby innym. Chce, byśmy unikali bezsensownych sporów i starali się tak 

prowadzić nasze rozmowy, aby zamiast podsycać pychę i zazdrość i niezdrową rywalizację, 

służyły one miłości i wzajemnemu zbudowaniu. 

„Panie Jezu, naucz mnie nie wywyższać się nad innych. Przemień mnie i uczyń moje 

serce podobne do Twego.” 

 

 



297 - 2018 

Co byś czuł, będąc wśród uczniów Jezusa i słysząc, jak On zapowiada, że będzie zabity, 

a następnie powstanie z martwych? Z pewnością byłby to dla ciebie szok. Dlaczego Jezus, 

tak pełen mocy, miałby pozwolić na to, by Go zabito? I co miały oznaczać te zdumiewające 

słowa o powstaniu z martwych? Trudno się dziwić, że uczniowie ich nie pojęli.  

 

 Dzisiaj, po Jego zmartwychwstaniu, dobrze wiemy, że śmierć Jezusa była 

konieczna, a dla nas zbawienna. Jednak wtedy te Jego słowa były absolutnie szokujące. 

 

 Wiele spraw związanych z naszą wiarą nie jest dla nas do końca zrozumiałych: 

 

Jak Bóg może być jeden w trzech Osobach? W jaki sposób Jezus jest obecny w 

Eucharystii? Dlaczego na świecie jest tyle cierpienia? Dlaczego Bóg pozwolił na to, że 

mojej siostrze czy wnukowi przydarzyło się takie nieszczęście? 

 

Uznajmy po prostu, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. 

 

Zresztą Bóg wcale tego od nas nie oczekuje. Nie powinniśmy jednak, jak uczniowie                      

z dzisiejszej Ewangelii, bać się zadawania Mu pytań. Podobnie jak dziecko zadaje swoim 

rodzicom jedno pytanie za drugim, tak i my możemy swobodnie zadawać Ojcu 

niebieskiemu wszystkie pytania, jakie przyjdą nam na myśl. Pytanie jest zawsze pierwszym 

krokiem do głębszego zrozumienia. 

  

  Nie ma lepszej okazji do stawiania takich pytań Bogu niż modlitwa. Może nie zawsze 

usłyszysz odpowiedź, ale kiedy tak się stanie, zapadnie ci ona w serce i umocni twoją wiarę. 

Przekonasz się, że przyjdą chwile, w których będziesz autentycznie zdziwiony, że Bóg dał 

ci tak jasne światło na przeżywany problem czy tajemnicę, którą na próżno starałeś się 

rozwikłać.  

  Czasami Bóg odpowiada także w inny sposób niż w ciszy modlitwy. Na przykład 

czytasz Pismo Święte i nagle jakiś fragment przemawia do ciebie tak mocno, że znajdujesz 

w nim odpowiedź na pytanie, które nurtowało cię całymi tygodniami. Albo w żywocie 

któregoś ze świętych widzisz wiele uderzających podobieństw do twojego własnego życia. 

Nawet piękny zachód słońca, gwałtowna burza czy piosenka usłyszana w radiu może 

przemówić do ciebie w nieoczekiwany sposób. Bóg może cię też zaskoczyć, dając ci 

odpowiedź przez denerwującą reklamę w telewizji lub podczas zmywania naczyń.  

Nie bój się więc pytać.   I zawsze miej otwarte serce na Boży głos. 

 

„Panie, naucz mnie Twoich dróg”. 

 

 



31 – 1994 

"Nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą"                

(III modlitwa eucharystyczna) 

 

Obietnica wejścia do królestwa Bożego stała się dostępna dla każdego człowieka przez 

śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz wylanie Ducha Świętego. My, którzy kiedyś 

odeszliśmy od Boga przez grzech, zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w odwiecznej 

miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Aby jednak wejść do królestwa, musimy stać się nowym stworzeniem. Nasza stara 

grzeszna natura umarła na krzyżu z Jezusem. Teraz musimy rozpocząć nowe życie zgodne  

z nauką Chrystusa. Musimy zdecydować, czy przyjmiemy zaproszenie Boga do wejścia                 

w zażyłą więź z Nim, czy też wybierzemy utratę życia z Bogiem, by gromadzić skarby 

przemijające? 

By wskazać na ważność swoich słów, Jezus używa semickiego zwrotu stylistycznego 

posługującego się zamierzoną przesadą. Mówi, że lepiej odciąć sobie rękę, nogę, a nawet 

wyłupać oko, niż „być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie 

gaśnie” (Mk 9,47-48).  

Bóg chce, aby wszyscy ludzie żyli w zjednoczeniu z Nim. Jezus modlił się                              

z Apostołami w Wieczerniku: „I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby 

stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak 

zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak 

Mnie umiłowałeś” (J 17,22-23). 

Bóg chce, aby nic nie stało na przeszkodzie naszemu wejściu do Jego królestwa.                 

Bez oświecenia przez Ducha Świętego, który w nas mieszka, nie jesteśmy w stanie pojąć 

„jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).  

Musimy uwierzyć Bogu, iż nic na świecie nie zapewni nam trwałego zadowolenia – 

jedynie bycie z Nim w Jego wiecznym królestwie. Nie bądźmy podobni do gości 

zaproszonych na ucztę weselną, którzy odrzucili zaproszenie, gdyż byli zbyt zajęci 

własnymi sprawami (Mt 22,1-14). 

Bóg gromadzi dla siebie lud. Niech nic nie przeszkodzi nam odpowiedzieć na Jego 

wezwanie. 

       

 



64 – 1997 

Jak trudne jest dla nas, współczesnych ludzi, nauczanie Jezusa. 

Myśl, że można by odciąć sobie rękę albo wyłupić oko, aby powstrzymać się od 

grzechu, napawa nas przerażeniem! Za tymi trudnymi słowami kryje się jednak lekcja 

pokory. Łatwo jest popaść w samozadowolenie i uznać siebie za lepszego od innych. Jezus 

zaś nauczał, że Jego uczeń nie może spoglądać z góry na tych, którzy może nie wydają się 

być tak dobrymi chrześcijanami jak my, ale kochają Boga. Nie możemy popadać w pychę z 

powodu tego, że jesteśmy chrześcijanami, gdyż groziłoby to nam utratą czujności, z jaką 

powinniśmy się strzec dążeń naszej upadłej natury i kłamstw diabła. 

 Jak możemy zachować wewnętrzną postawę pokory?  

Stale prosząc Ducha Świętego, aby objawiał nam, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. 

Często staramy się przestać grzeszyć o własnych siłach, zamiast zbliżyć się do Jezusa, który 

jest źródłem wszelkiej mocy. Korzeniem pychy jest nasze przeświadczenie o 

samowystarczalności, które jest zupełnie obce Ewangelii. To właśnie ono popchnęło Adama 

i Ewę do złamania Bożego przykazania: chcieli być jak Bóg, ale bez Boga. 

Nasze odkupienie jest czymś naprawdę zdumiewającym. Jak wielką pociechą jest dla 

nas uświadomienie sobie tego, że to Jezus – a nie nasze staranie, aby przestać grzeszyć – 

przynosi nam zbawienie. Im wyraźniej Duch Święty będzie nam objawiał mieszkający                 

w nas grzech, tym bardziej będzie rósł nasz podziw dla miłości i miłosierdzia Jezusa.                        

On wiedział, jak całkowicie odwróciliśmy się od Boga, a jednak postanowił oddać za nas, 

niewiernych, swoje życie. Jezus szuka uczniów, którzy widzą własne grzechy                                  

i ograniczenia, a równocześnie kochają Go tak głęboko, że nie chcą Go w niczym  obrazić, 

ani też w jakikolwiek sposób szkodzić Jego ludowi.  

Jezus potrzebuje uczniów, którzy odwracają się od grzechów przez zwrócenie się ku 

Niemu ze skruchą i ufnością.  

 Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym więcej w nas pokory. A im bardziej jesteśmy 

pokorni, z tym większa ufnością może On powierzyć nam swoje dzieła.  

To wielki przywilej móc służyć tak wspaniałemu Bogu! Przylgnijmy zatem do Niego i 

pozwólmy, aby Jego miłość uczyła nas pokory i prostoty. 

 

„Panie Jezu, wierzymy, że Ty jesteś Zbawicielem świata, pomóż nam dzisiaj 

odwrócić się od grzechu i zbliżyć się do Ciebie, tak                                                                   

byśmy mogli stać się ludźmi według twego upodobania.” 



      98 – 2000 

"Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami".(Mk 9,40) 

Widząc pragnienie uczniów, by być jedynymi „wybranymi”, przynależącymi do Jezusa, 

Pan odpowiedział, że zaledwie kilka wymagań powinno stawiać się tym, którzy chcą Mu 

służyć. W Jego słowach niemalże echem odbija się zawołanie Mojżesza: „Oby tak cały lud 

Pana prorokował!” (Lb 11,29). O, gdyby Mojżesz mógł zobaczyć wypełnienie się tych 

słów! 

Być może wydaje się nam, że nie jesteśmy ludźmi Bożymi do tego stopnia, aby móc 

prorokować lub mieć jakikolwiek wpływ na ludzi żyjących wokół nas. Ale przecież 

Apostołom, samym dalekim od doskonałości, udało się w bardzo krótkim czasie ogłosić 

Ewangelię światu.  

 Skoro oni mogli, to dlaczego my nie? 

Część odpowiedzi leży w naszym zaufaniu do Jezusa. Gdy na chrzcie świętym zstąpił 

na nas Duch Święty, zostaliśmy napełnieni życiem w Chrystusie. To Chrystus w nas, nasza 

nadzieja chwały, umacnia nas do wypełniania Jego polecenia nauczania wszystkich 

narodów (Mt 28,19).  

Jako naczynia Ducha Świętego, powinniśmy być zawsze gotowi dzielić się z innymi 

naszą wiarą (1P 3,15). Nie musi to być przesłanie głęboko teologiczne ani spójne 

doktrynalnie. W wielu wypadkach nic nie jest bardziej przekonujące niż świadectwo o tym, 

jak Jezus działa w naszym życiu – w naszym małżeństwie, rodzinie, jak wpływa na nasz 

stosunek do wykonywanej pracy czy naszą zdolność do miłości i przebaczenia. 

„Odcinając się” od tych obszarów w naszym życiu, które prowadzą nas do grzechu  

(Mk 9,43-48), będziemy mogli pełniej doświadczać radości, pokoju i zaufania, jakie 

przynosi ze sobą życie w Chrystusie. Z dnia na dzień będziemy stawać się coraz bardziej 

owocnymi świadkami Chrystusa, a przykładem naszego życia pociągniemy do Niego 

innych.  

Niech nie zwiedzie nas myślenie, że nasz wkład jest mało znaczący. Przecież Chrystus 

w nas mieszka! Uczestniczymy w życiu samego Boga! Módlmy się dzisiaj, aby 

coraz bardziej jaśniało w nas światło Ewangelii. 

 

„Duchu Święty, oczyść moje serce. Uczyń mnie naczyniem godnym Twej 

obecności. Napełnij mnie ufnością w miłość Jezusa do mnie. Pójdę, gdziekolwiek mnie 

poślesz.” 



      115 – 2002 

Pomyśl, jak bardzo nieswojo musieli się czuć Piotr, Jakub i Jan. Najpierw ujrzeli Jezusa 

przemienionego w chwale, a tajemniczy głos polecił im Go słuchać (Mk 9,2-8).                      

Chwilę później widzieli, jak Jezus ubolewa nad tym, że Jego uczniowie nie potrafią 

wypędzić złego ducha z opętanego chłopca (Mk 9,14-29). Potem Jezus strofował Apostołów 

za prowadzenie sporów o to, kto z nich jest największy (Mk 9,30-37). Teraz znowu 

upomina ich za chęć wykluczenia innych „cudotwórców” z ich grona (Mk 9,38-40).  

Wygląda na to, że Jezus ciągle stawiał przed nimi coraz to nowe wyzwania! 

W całej Ewangelii według św. Marka uczniowie zdają się coraz bardziej zbliżać do 

zrozumienia, kim jest Jezus, po czym gubią kierunek i idą dalej swoją drogą. Czy to nie 

brzmi znajomo?  

 Czy my wszyscy nie próbujemy ograniczyć Boga, skłonić Go do tego, aby 

pełnił nasza wolę, aby pomagał nam realizować nasze plany? 

Dlaczego chcemy wpływać na Boga? Czy nie szukamy bezpieczeństwa i komfortu w 

świadomości, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania? O ile łatwiejsze byłoby nasze 

życie chrześcijańskie, gdybyśmy wiedzieli, czego mamy się wystrzegać i ile musimy 

włożyć wysiłku (a może wcale nie tak wiele!), by uniknąć kary i potępienia. 

Czy ojciec byłby szczęśliwy, gdyby dziecko okazywało mu posłuszeństwo tylko ze 

strachu? Jezus pragnie, abyśmy poszli za Nim kierując się nie lękiem przed karą, ale 

miłością do Niego. On chce nawiązać z nami serdeczną więź, pragnie, byśmy rozkoszowali 

się Jego miłością, byśmy chcieli spędzać z Nim każdą chwilę i starali się Go jak najlepiej 

poznać.  

On wie, że może się to stać tylko wtedy, kiedy wyzbędziemy się własnych oczekiwań i 

pozwolimy, by kochający nas Bóg „przerobił” od podstaw nasze myślenie. 

Kiedy znowu zdziwią cię jakieś słowa lub czyny Jezusa, staraj się dostrzec w nich 

kolejny znak, że Jezus zaprasza cię do takiego samego życia wiarą – i radością! – jakie było 

udziałem pierwszych uczniów. 

„Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi zrezygnować z moich myśli i oczekiwań, i jak 

najczęściej powtarzać: <Do Ciebie należę, Panie>.                                                                                      

Jezu, niech wszystko w moim życiu dzieje się zgodnie z Twoją wolą.” 

       

 

 



130 – 2003 

"Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami". (Mk 9,40) 

Apostołowie spierali się właśnie, który z nich jest największy, kiedy przypomnieli sobie 

człowieka wyrzucającego złe duchy w imię Jezusa. Wtedy zabronili mu tego, gdyż, jak się 

wyrazili, „nie chodził z nimi” (Mk 9,38). Czy to nie znamienne, że okazali się na tym 

punkcie o wiele bardziej czuli niż sam Jezus?  

Łatwo zrozumieć ich myślenie – człowiek ów powoływał się wprawdzie na Jezusa, ale 

nie był z Nim na co dzień, skąd więc można było mieć pewność, że jest on Jego 

rzeczywistym reprezentantem? 

 Tu właśnie dochodzimy do sedna postawy Jezusa.  

On rzeczywiście pragnie, aby wszyscy ludzie otworzyli się na Niego i przyjęli dar 

nowego życia. Nie zależy Mu na tworzeniu ekskluzywnych klubów, ale na łączeniu obcych 

sobie ludzi w jedną wspólnotę dzieci Bożych, radujących się łaską i wolnością otrzymaną 

od swego wspólnego Ojca. 

Również Mojżesz spotkał się z mentalnością podobną do myślenia Apostołów. 

Pewnego dnia, kiedy zgromadził wokół siebie grupę siedemdziesięciu mężczyzn 

wyznaczonych na starszych Izraela, zostali oni napełnieni Duchem Świętym i zaczęli 

prorokować. W tym samym czasie dwóch innych, którzy nie byli z Mojżeszem, gdyż 

pozostali w obozie, również otrzymało Ducha Świętego i prorokowało. Jozue chciał im tego 

zabronić, Mojżesz jednak powiedział: „Oby tak cały lud Pana prorokował!” (Lb 11,29).                    

I tu wyraźnie widać pragnienie Boga, aby dotrzeć do każdego bez wyjątku człowieka.  

Podczas dzisiejszej Mszy świętej otwórzmy przed Panem nasze serca, prosząc Go, by 

usunął z nich wszelkie poczucie wyższości i uprzedzenia wobec braci i sióstr w Chrystusie. 

Prośmy Jezusa, by pomógł nam docenić fakt, że Kościół składa się z tak wielu różnych 

ludzi, wyposażonych w tak różnorodne dary Ducha.  

Hojność Boga jest nieogarniona. Jednym udziela łaski modlitwy wstawienniczej, innym 

otwiera serca na potrzeby ubogich. Jednym udziela daru tłumaczenia Pisma świętego, 

innym daru uzdrawiania czy rozeznania. Przy wszystkich dzielących nas różnicach nie 

wolno nam zapominać o jednej podstawowej prawdzie – jesteśmy jednym Ciałem, jedną 

budowlą wzniesioną na fundamencie miłosiernej miłości Chrystusa, którego mamy 

wspólnie wielbić. 

„Duchu Święty, przyjdź i uwolnij mnie od wszystkiego , co sprzeciwia się 

jedności, której pragniesz dla swego Kościoła. Mocą Chrystusowego krzyża obal 

wszelkie bariery dzielące Ciało Chrystusa, aby świat uwierzył!” 



     148 – 2005   

"Nauczycielu, widzieliśmy kogoś… jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy".(Mk 9,38) 

Istnienie diabła i demonów jest dziś dla wielu ludzi sprawą co najmniej dyskusyjną. 

Niektórzy z teologów kwestionują nawet rzeczywistość demonów, uznając je za starożytne 

przesądy mezopotamskie lub też relikt dawnych epok, kiedy to nauki medyczne nie były 

jeszcze na tyle rozwinięte, by rozpoznawać i leczyć zaburzenia psychiczne. 

Jednak wbrew wszelkim wysuwanym argumentom Kościół katolicki nie przestaje 

nauczać, że szatan i jego zastępy istnieją naprawdę jako zdeprawowane i deprawujące 

byty duchowe.  

Choć ukryte, działają dziś na szkodę królestwa Bożego równie aktywnie, jak 

czyniły to w czasach Jezusa.  

Oto, co mówi na ich temat Katechizm Kościoła Katolickiego: „Do wyboru 

nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos 

przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadził na nich śmierć. Pismo 

święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub 

diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: 

<Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale 

same uczyniły się złymi>” (KKK, 391). 

Choć nauczanie to ma sens dla naszej wrażliwości religijnej, to jednak samo uznanie 

istnienia diabła to jeszcze nie wszystko. Zostać jedynie poinformowanym to nie to samo, co 

zostać ostrzeżonym. Powinniśmy poznać sposób działania diabła, aby skuteczniej 

przeciwstawiać się jego knowaniom i przezwyciężać podsuwane przez niego pokusy. 

Jedną z najbardziej złośliwych strategii diabła jest sianie niezgody i wrogości pomiędzy 

braćmi. Sam będąc „oskarżycielem braci” (Ap 12,10), z lubością podżega braci do 

oskarżania siebie nawzajem. Kiedy więc przychodzą nam negatywne, oskarżycielskie myśli, 

bądźmy czujni i przeciwstawiajmy się im. Nie wymaga to żadnych skomplikowanych 

zabiegów.  

 Czasem wystarczy wezwać imienia Jezusa lub przeżegnać się woda święconą, a wrogie 

nastawienie odejdzie.  

 Równie skuteczne może być uczynienie znaku krzyża czy wypowiedzenie głośno 

jakiegoś wersetu z Pisma świętego.  

Poza zupełnie wyjątkowymi przypadkami, szatan czmycha, gdy tylko uciekamy się pod 

opiekę naszego Ojca w niebie!  „Jezu, wychwalam Cię za to, że dajesz nam zwycięstwo 

nad szatanem i jego zastępami. Obym zawsze korzystał z Twojej pomocy w opieraniu 

się złu i czynieniu dobra.” 



181 – 2008 

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” (Mk 9, 40) 

Tym razem to Jan staje się wyrazicielem ciasnych poglądów uczniów, którym tak 

jeszcze daleko do głębi wyczucia duchowego ich Mistrza. Szczególna więź, jaka łączyła 

Jezusa z Jego wybranymi, skłoniła Jana do wniosku, że tylko oni mają prawo działać w Jego 

imię, toteż zabraniał tego człowiekowi spoza ich grona. Jednak Jezus powstrzymał jego 

niewczesne zapędy, mówiąc: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, 

nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest  

z nami” (Mk 9, 39-40). 

Uczniowie patrzyli z podejrzliwością na obcego cudotwórcę, ponieważ nie kontaktował 

się z Jezusem za ich pośrednictwem. Nie darzył ich szacunkiem należnym Jego najbliższym 

współpracownikom. Jednak mimo to potrafił on skutecznie wyrzucać złe duchy w imię 

Jezusa, podczas gdy tak niedawno podobne wysiłki uczniów spełzły na niczym                             

(por. Mk 9,18).  

Jezus rozumiał jednak, że człowiek ten musi mieć silną wiarę, skoro jest w stanie 

pokonać moce ciemności, i nie zabronił mu dalszej posługi. Wytłumaczył też cierpliwie 

swoim uczniom, że wszelka moc pochodzi od Niego, a nie od nich samych. Nie mają więc 

monopolu na działanie w Jego imię. 

Jako katolicy, wierzymy, że w naszym Kościele jest pełnia prawdy. 

Jednocześnie jednak wierzymy również, że działanie Jezusa nie jest ograniczone dziś, 

tak jak nie było ograniczone podczas Jego ziemskiego życia. Dokonuje On wielkich dzieł 

wszędzie tam, gdzie widzi autentyczną wiarę w Jego imię. Jest bardzo prawdopodobne, że 

poza Kościołem katolickim można znaleźć wielu chrześcijan, którzy są wierniejsi Bogu niż 

niejeden katolik, i przez których Jezus może działać podobnie, albo nawet lepiej niż przez 

nas.  

 Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy „posiadaniem” pełni prawdy, a 

„życiem” tą prawdą, którą udało nam się przyjąć. 

Kiedy wszyscy wierzący staną się jedno, tak jak Syn stanowi jedno z Ojcem, spełni się 

najgłębsze pragnienie Jezusa. Zanim to jednak nastąpi, On działa w swoim rozdartym Ciele, 

rozszerzając Ewangelię wszelkimi środkami, jakie ma do dyspozycji. Kiedy wyznawcy 

różnych wspólnot łączą się w głoszeniu Dobrej Nowiny, pierzcha królestwo ciemności, a 

umacnia się królestwo Boże. Obyśmy wszyscy przyjęli dziś słowa Jezusa: „Kto bowiem nie 

jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9, 40)! 

„Panie Jezu, Ty działasz wśród wszystkich, którzy wierzą w Twoje imię.                 

Przyjdź Panie, by zjednoczyć nas w prawdzie i miłości.” 



196 – 2009 

"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją". (Mk 9,43) 

 Zaraz, zaraz. Czy Jezus nie przyszedł po to, by nieść nam dobrą nowinę?  

Gdybyśmy mieli interpretować dzisiejszą Ewangelię w sposób dosłowny, byłaby ona 

raczej fatalną nowiną. Któż z nas nie byłby zmuszony wyłupać sobie oczu, odrąbać rąk                 

i nóg? Wyobraźmy sobie, jak upiornie wyglądalibyśmy bez tych wszystkich części ciała, 

które bywają dla nas powodem grzechu - bez rąk, bez nóg, bez oczu,  bez uszu, bez niczego. 

Raczej niemożliwe, żeby Bóg miał tak makabryczny plan wobec tych, którzy chcą dostać 

się do nieba. 

      Fragmenty takie jak dzisiejszy lub jak ten, który czytaliśmy w ubiegły wtorek, ukazują 

nam, w jaki sposób czytać Pismo Święte, żeby nie zgubić zamierzonego przez Boga sensu. 

Uwrażliwiają na to, że  

czytając Biblię, powinniśmy brać pod uwagę pierwotne intencje jej autorów. 

Jezus nie chce, żebyśmy wyłupywali sobie oczy i odcinali ręce, lecz abyśmy 

znienawidzili grzech. Chce, abyśmy zrozumieli, jak bardzo oddziela nas on od Niego, a 

także od siebie nawzajem. Grzech odwraca naszą uwagę od Boga i niewykorzeniony w porę 

może oderwać nas  od Niego całkowicie. 

Dzisiejsze czytania uświadamiają nam, że nawet nasze dobre intencje mogą stać się 

przeszkodą w drodze do Boga. Mojżesz proszony, by powstrzymał od prorokowania Eldada 

i Medada, który otrzymali ten dar w innym miejscu niż wszyscy, odrzekł, że pragnie, by 

cały lud Pana prorokował pod natchnieniem Jego Ducha (por. Lb 11, 25-29).  

Kiedy uczniowie Jezusa denerwowali się, że ktoś spoza ich grona czyni cuda w Jego 

imię, On sprowadził ich na właściwą drogę, mówiąc: „Kto bowiem nie jest przeciwko 

nam, ten jest z nami” (Mk 9,40) 

Rozważając dziś to słowo, prośmy Pana, aby pomógł nam być czujnymi na to wszystko, 

co odwraca od Niego naszą uwagę. Niech nasze oczy nie błądzą tam, gdzie nie powinny. 

Wystrzegajmy się tego, co może nas doprowadzić do grzechu.  

Dążmy wiernie do naszych najważniejszych celów w Chrystusie -  

 do świętości,  

 do ewangelizacji, 

 do służby w Jego Kościele. 

„Jezu, spraw, abym z większą determinacją mówił <nie> grzechowi, a <tak> Tobie. 

Panie, usuń wszystko, co mnie od Ciebie oddziela.” 


