
Mk 1, 21- 34 

 

(21) Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi    

i nauczał.  

(22) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem 

jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.  

(23) Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Zaczął on wołać: (24) Czego chcesz od nas, Jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 

Boży. (25) Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z 

niego. (26) Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym 

krzykiem wyszedł z niego.  

(27) A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to 

jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 

rozkazuje i są Mu posłuszne. (28) I wnet rozeszła się wieść o Nim 

wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.  

(29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem 

do domu Szymona i Andrzeja. (30) Teściowa zaś Szymona leżała w 

gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. (31) On podszedł do niej i 

podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im 

usługiwała. (32) Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, 

przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; (33) i całe 

miasto było zebrane u drzwi. (34) Uzdrowił wielu dotkniętych 

rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 

pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. 



 

Nauczanie w Kafarnaum (Mk 1, 21-34) 

 

Jezus nadal przebywał w Galilei. Spotykamy Go pierwszego dnia mesjańskiej 

działalności, który wypełni nauczaniem i znakami.  

Marek w swej perykopie więcej miejsca poświęca znakom, których Jezus dokona, ale 

wynika z niej, że nie tylko egzorcyzmy i uzdrowienia, ale również Jego nauczanie sprawi, 

że wieść o Nim szybko zacznie się rozprzestrzeniać po okolicy.  

Wraz z nowo powołanymi uczniami udał się do Kafarnaum, ich rodzinnej 

miejscowości, która stanie się centrum Jego misji w Galilei. Był to dzień szabatu, dzień 

odpoczynku Boga i dzień odpoczynku człowieka ze względu na Boga. Jezus działał 

również w szabat, gdyż był On Panem szabatu, On sam jest wszak zapowiedzią tego 

szabatu, w którym całe stworzenie osiągnie swój upragniony cel.  

Tego właśnie dnia Jezus poszedł do synagogi, aby nauczać.  

 

Wszystkich obecnych w synagodze zdumiały słowa Jezusa. Zdziwienie jest 

pozytywnym aspektem ludzkiej egzystencji, otwiera bowiem człowieka na przyjęcie 

nadprzyrodzonego orędzia. Brak zdziwienia może też wynikać z braku zrozumienia.  

W opozycji do zdziwienia możemy więc ustawić zatwardziałość serca. Jezus zostanie 

skazany na śmierć i ukrzyżowany właśnie przez zatwardziałość serca (Mk 3,6), która 

wyklucza wszelką nowość. 

Synagoga była miejscem, w którym 

Żydzi gromadzili się przede wszystkim 

po to, aby słuchać i wyjaśniać Pisma 

oraz aby się modlić.  

Nie miała ona jednak nic wspólnego             

z kultem ofiarniczym, gdyż był on 

zarezerwowany wyłącznie dla świątyni 

w Jerozolimie.  

Wraz z jej zburzeniem w 70 roku 

skończyło się również składanie ofiar. 
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Nauczanie Jezusa wywołało zdziwienie zgromadzonych ,,uczył ich bowiem jak ten, 

który ma władzę” (Mk 1,22). 

 Słowo ,,władza” odnoszono do Boga, zatem można powiedzieć, że słowa Jezusa 

wywoływały zdumienie, gdyż posiadały Bożą moc, pochodziły od Boga.  

 Sam Jezus jest Słowem Boga, tak prawdziwym i skutecznym, że stało się 

ciałem w łonie Maryi.  

Autor Listu do Hebrajczyków pisze natomiast: ,, Żywe jest bowiem słowo Boże, 

skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia 

duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12) .  

 Słowo Boże przenika ludzkie serce, obnaża je, pobudza do nawrócenia, 

usprawiedliwia i przynosi pociechę. 

 Reakcja człowieka na słowo Boże zmienia się w zależności od otwarcia lub 

zamknięcia na nie.  

Nauczanie Jezusa różniło się zatem od nauk głoszonych przez uczonych w Piśmie, 

gdyż oni wyjaśniali słowo tak, jak sami nauczyli się od innych, Jezus natomiast sam 

ustanawiał sens słowa, któremu posłuszne były nawet duchy nieczyste, o czym Jego 

słuchacze będą mieli okazję się przekonać. Jezus mówił o Bogu w sposób nowy, 

ożywiający i uzdrawiający, nie interpretował przepisów Prawa, ale pozwalał odczuć siłę 

Boga, ukazywał Go, sam przecież był obrazem Boga. 

W synagodze przebywał człowiek mający ducha nieczystego. Możliwe, że 

ujawnił się on w nim dopiero pod wpływem Bożej mocy słów Jezusa. Dla Marka zły duch 

jest kusicielem, tym, który zabiera człowiekowi słowo czyniące go dzieckiem Bożym; 

dlatego też potrzebna była radykalna interwencja nauczającego Jezusa.  

Duch nieczysty rozpoznał Go, dlatego zaczął krzyczeć: ,,Czego chcesz od nas, 

Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”                

(Mk 1,24).  

Nie mówił on do Jezusa zwykłym tonem, ale krzyczał, wyrażając w ten sposób swoją 

złość i bezsilność. W Pierwszym Liście św. Piotra znajduje się ostrzeżenie: ,,Bądźcie 

trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik was, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo 

pożreć”(1 P 5,8). Jest to bardzo trafne i jednocześnie wymowne porównanie – ryk lwa jest 

groźny, ale o ile groźniejszy jest ryk diabła, który chce zguby naszej duszy. Demon mówił 

o sobie w liczbie mnogiej, co może oznaczać, że nie był on sam, podobnie jak będzie to 

miało miejsce w kraju Gerazeńczyków, w którym duch nieczysty na pytanie Jezusa na 

imię odpowie: ,,Na imię mi <Legion>, bo nas jest wielu” (Mk 5,9).  



Zły ducha znał powód misji Jezusa, wiedział, że Mesjasz ma unicestwić zło, czyli jego 

samego, i śmierć, czyli skutek grzechu. Zdradził też pochodzenie Jezusa od Boga i Jego 

świętość, miał już bowiem okazje doświadczyć tych Jego przymiotów, gdy próbował kusić 

Go na pustyni.  

Jezus jako święty jest dokładnym przeciwieństwem ducha nieczystego.  

Demony starają się rozpowszechnić przed czasem prawdziwą tożsamość Jezusa; być 

może, gdyby im się udało, Jezus uniknął by krzyża i Boży plan zbawienia nie zostałby 

wypełniony. Jezus zawsze będzie traktował demony z dużą surowością, ze złem bowiem 

się nie dyskutuje, Dlatego również teraz rozkazał duchowi nieczystemu, który opętał 

człowieka: ,,Milcz i wyjdź z niego!” (Mk 1,25). Jezus nakazał mu milczenie, gdyż nie 

nadeszła jeszcze pora ujawnienia, kim On jest.  

W Ewangelii św. Marka od początku mamy do czynienia z tzw. sekretem 

mesjańskim, który polega właśnie na tym, że Jezus zakazuje tym, którzy Go rozpoznali, 

wyjawiać, kim jest i jakich czynów dokonuje. Pewien komentarz do sekretu mesjańskiego 

możemy znaleźć w słowach skierowanych do uczniów: ,,Wam dana jest tajemnica 

królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się                              

w przypowieściach, aby […] nie była im dana tajemnica” (Mk 4,11-12). 

 Mocą Bożą Jezus nakazał demonowi opuszczenie człowieka, który jest dzieckiem 

Bożym i w którym tylko Bóg może mieszkać. Zło jednak nie jest skore do opuszczenia 

miejsca, które posiadło. Nie chce tak łatwo wypuścić dobrej zdobyczy ze swoich szponów, 

dlatego wychodzi z człowieka, zadając mu ból fizyczny i z wielkim krzykiem.                          

To wydarzenie ponownie wprawiło w zdumienie zgromadzonych w synagodze. Zobaczyli, 

że nauka Jezusa naprawdę posiada wielką moc, ponieważ ma władzę nawet nad duchami 

nieczystymi.  

Tak czy inaczej ten egzorcyzm przyczynił się do tego, że bardzo szybko wieść                     

o Mistrzu rozeszła się po całej Galilei. Te znaki mocy Jezusa stanowił zapowiedź nowej 

rzeczywistości, która jeszcze jest ukryta i zapewne dla wielu jeszcze niedostrzegalna, ale 

już obecna. Jest to antycypacja tego, co dopiero nastąpi, tzn. rozprzestrzenienia się 

Ewangelii po wszystkich krańcach świata i po wszystkie czasy. 

 Zaraz po wyjściu z synagogi Jezus dokonał kolejnego cudu, tym razem 

uzdrowił teściową Piotra. Wraz z czterema swoimi pierwszymi uczniami udał się 

bowiem do domu Szymona i Andrzeja. Stanie się on szczególnym miejscem dla Jezusa, 

ważnym ośrodkiem głoszenia Ewangelii. Teraz stał się miejscem jednego z pierwszych 

znaków Jezusa. Teściowa Szymona leżała bowiem w gorączce.  



Słowa: ,,Zaraz powiedzieli mu o niej” (Mk 1, 30) – mogą świadczyć o tym, że ktoś  

z domowników był w synagodze i na jego oczach Jezus dokonał egzorcyzmu czy też że 

domownicy niemal lotem błyskawicy dowiedzieli się, co tam się stało.  

Skoro więc Jezus wszedł do ich domu, uznali, że dobrze byłoby Mu powiedzieć                        

o chorej, bo być może będzie w stanie jej pomóc.  

Jezus bez chwili wahania podszedł do chorej ,,i ująwszy ją za rękę podniósł”                

(Mk 1, 31a). To był właśnie moment dokonania cudu. Nie działo się nic spektakularnego, 

wszystko odbyło się w ciszy, tylko przez dotknięcie, przez kontakt z Jezusem. ,,Gorączka 

ją opuściła, i usługiwała im” (Mk 1, 31b). Marek dodaje informacje o ustąpieniu 

gorączki, aby potwierdzić, że doszło do uzdrowienia, choć w zasadzie wszyscy się już tego 

faktu mogli domyślić, właściwie odczytując gesty Jezusa. Również wzmianka o 

usługiwaniu gościom potwierdza, że było to uzdrowienie całkowite, a nie jakaś chwilowa 

poprawa. Służba innym wyzwala człowieka od innej strasznej choroby, którą jest egoizm, 

gdyż jest formą miłości bliźniego; w tym przypadku była także wyrazem wdzięczności 

względem niezwykłego Gościa. 

 Warto też zauważyć, że mimo iż uzdrawiania teściowej Piotra Jezus dokonał                 

w szabat, to nie wywołało to żadnych kontrowersji, podczas gdy uzdrowienie chorego                

w synagodze, o jakim była mowa w Mk 3,1-6, wyzwoli wrogość wobec Jezusa. Różnica 

polega na tym, że w domu Piotra Jezus znajdował się wyłącznie wśród swoich i że 

uzdrowienia dokonał na prośbę domowników. W synagodze będzie działał z własnej 

inicjatywy, publicznie i wobec nie zawsze sprzyjających Mu ludzi. 

 Jezus zakończył pierwszy dzień swojej działalności publicznej.  

Gdy jednak nastał wieczór, zaczęto przynosić do Jezusa chorych i opętanych                   

(Mk 1,32). Widocznie rozeszła się już wieść o egzorcyzmie dokonanym w synagodze. 

Trudno powiedzieć, dlaczego ludzie zaczęli się schodzić wieczorem: czy chodziło o to, 

aby uniknąć palącego słońca, które mogło zaszkodzić chorym, czy też chodziło im                             

o zachowanie dyskrecji (podobnie jak Nikodemowi, który przyszedł do Jezusa nocą –                  

J 3,1-21). 

 A może chodziło po prostu o zachowanie przepisów Prawa – jako, że doba w czasach 

Jezusa liczona była od zachodu słońca, zatem – aby zachować spoczynek szabatowy – 

tych, którzy potrzebowali interwencji Jezusa przyprowadzano dopiero wieczorem. Jezus 

nie odprawił ich wszystkich z kwitkiem, choć miał prawo do wypoczynku po pierwszym 

dniu nauczania i dokonywania znaków Bożych. On zawsze lituje się nad nędzą ludzką.  

Warto zauważyć, że przyprowadzono do Jezusa chorych i opętanych – dwa znaki, 

których dokonał tego dnia, to właśnie uzdrowienie i egzorcyzm. Tego wieczoru natomiast 

wypędził wiele złych duchów i uzdrowił wielu chorych.  



Podobnie jak w synagodze, tak i teraz nie pozwolił złym duchom rozgłaszać, kim On 

jest. One wiedziały, kim jest, ponieważ ich poznanie w znaczniej mierze przekracza nasze. 

Jednak źródłem wiedzy o Jezusie nie mogą być krzyki demonów. Choć były prawdziwe, to 

jednak ludzie nie powinni takiej prawdy odkrywać dzięki demonom, gdyż one nie głoszą 

Ewangelii. 

Prawdę o Jezusie można odkryć, wyłącznie pozostając w relacji z Nim                   

i podążając za Nim. Zachowanie sekretu mesjańskiego Jezus nakazywać będzie 

jednak nie tylko demonom, ale także uzdrowionym i uczniom.  

 Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na Mk 1,33 – całe Kafarnaum zgromadziło się 

przed drzwiami domu Szymona i Andrzeja. Od chwili wejścia do synagogi Jezus zwrócił 

na siebie uwagę wszystkich tam przebywających, najpierw swoją nauką, a następnie 

egzorcyzmem. Wieść o Nim rozeszła się bardzo szybko po okolicy, zapewne również ta, 

że zatrzymał się w jednym z domów. Ten fakt przyciągnął wszystkich mieszkańców 

Kafarnaum, nie tylko tych, którzy odczuwali dolegliwości fizyczne.  

 

"Przyszli do Kafarnaum" (Mk 1, 21) 

Zaraz po opuszczeniu sieci, co może oznaczać porzucenie dawnych występków, 

przyszli do Kafarnaum, czyli na "pole pocieszenia" albo "pole najpiękniejsze".                  

"Kafar" oznacza bowiem po hebrajsku "pole", a "naum" "pocieszenie" albo "piękno" 

(Hieronim, "Komentarz do Ewangelii Marka" 1). 

 

"Wiem, kto jesteś: Święty Boży" (Mk 1, 24c) 

Nawet demony widząc Syna Bożego, wołały: "Wiemy, kim jesteś: Święty Boga". 

Później zaś diabeł widząc Go i kusząc, mówił: "Jeśli jesteś Synem Bożym". Wszystkie 

więc demony rozpoznawały Syna i Ojca i mówiły o tym, ale nie uwierzyły. Wypadało 

bowiem, aby wszyscy dali świadectwo prawdzie tak, by ona stała się podstawą sądu dla 

zbawienia wierzących i potępienia niewierzących. Tak, by wszyscy zostali osądzeni 

sprawiedliwie, a wiara w Ojca i Syna stała się podstawą do decyzji dla wszystkich, tzn. 

jedynym narzędziem zbawienia ustanowionym dla wszystkich, którzy przyjmują 

świadectwo, zarówno dla należących do Kościoła i przyjaciół, jak też obcych i wrogów. 

Dowód zaś jest bez wątpienia prawdziwy i bardziej godny zaufania, jeśli pochodzi od 

wyjątkowego świadectwa samych wrogów  (Ireneusz, "Przeciw herezjom" 4,6,6-7). 

 



"Powiedział Piotr: <Ty jesteś Chrystus Syn Boga żywego> (Mt 16,17). Został 

pochwalony i nazwany błogosławionym. Czy tylko dlatego, że tak powiedział? Ten, który 

nazwał go błogosławionym zauważył nie wypowiedziane słowa, ale uczucie jego serca 

[...]. Przecież podobne wyznanie zostało złożone przez demony. Piotr publicznie rozpoznał 

w Chrystusie Syna Bożego, ale to samo uczyniły demony.  

Co je odróżnia? Piotr powiedział z miłości, demony ze strachu [...]. Jeśli zatem 

przychodzisz na ucztę, to nie wynoś się z powodu samej wiary. Winieneś odróżnić wiarę 

[demonów] od wiary [Piotra]. "Wiara, która działa przez miłość" (Ga 5,6). Miej zatem 

wiarę z miłością, gdyż nie możesz mieć miłości bez wiary [...]. Można mieć wiarę bez 

miłości (Augustyn, "Mowy" 90,8). 

 

"Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce" (Mk 1, 30) 

Chrystus zbliżył się do tej, która chorowała. Nie mogła sama powstać i wyjść Mu 

naprzeciw, bo leżała w gorączce. On, lekarz miłosierny, sam idzie do łoża. Ujął ją za rękę. 

Co to znaczy? Gdy ręce nasze wykonują złe uczynki, wtedy leżymy chorzy i nie możemy 

powstać, nie możemy chodzić. Prośmy, aby nasze ręce były zdolne do dobrych uczynków. 

Błagajmy Jezusa niech do nas przystąpi, niech dotknie naszej ręki, wtedy ustąpi nasza 

gorączka (Hieronim "Komentarz do Ewangelii Marka" 1). 

Dlaczego wstąpił do domu Piotra? Wydaje mi się, że aby się posilić. Wskazują na to 

słowa: "Wstała i usługiwała Mu". Wstępował do uczniów; w ten sposób ich zaszczycając 

i przez to pobudzając ich gorliwość [...]. Wstąpił, okazując w ten sposób, jak bardzo 

miłował tego ucznia. A przecież pomyśl, jakie były domy tych rybaków. Jednak nie 

gardził, wstępując do ich ubogich chatek. Pouczył ich i nas, abyśmy zawsze gardzili 

ludzką pychą (Jan Chryzostom, "homilie na Ewangelię wg. św. Mateusza" 27,1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 1, 21 – 34   "Słowo wśród nas" 

 
  nr 13 – 1993 

Ludzie byli zdumieni nauką Jezusa, „uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a 

nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1, 22). Czym różniło się nauczanie Jezusa od tego, co ludzie 

przywykli słyszeć ust uczonych w Piśmie? 

Nauki głoszone w synagogach opierały się na tradycji starszych, interpretującej Prawo 

żydowskie. Uczeni w Piśmie odwoływali się w swoim nauczaniu do tego, co inni uczyli przed nimi.  

Tymczasem Jezus mówił w sposób prorocki, nie odwołując się do autorytetów ludzkich, lecz 

wyrażając bezpośrednio prawdziwe zamysły Boga. Kiedy Jezus głosił swoją naukę, ludzie – inaczej 

niż w przypadku słuchania nauk głoszonych przez uczonych w Piśmie, odwołujących się do tradycji 

starszych – czuli, że otwierają się przed nimi tajemnice myśli Bożych i że słowo Jezusa jest słowem 

objawionym. Wywierało to ogromny wpływ na ludzi, słowo Boże bowiem przenika do 

samego serca człowieka i ukazuje, kim naprawdę jesteśmy przed Bogiem                 

(Hbr 4,12). 

Jezus ukazywał swoją władzę nie tylko za pośrednictwem słowa, ale także czynów. Wypędził 

On ducha nieczystego jednym krótkim zdaniem opartym na swej władzy „Świętego Bożego” 

(Mk 1,24): ”Milcz i wyjdź z niego” (Mk 1,25). Ewangelie wspominają o wielu innych 

przypadkach, kiedy Jezus wypędzał złe duchy mocą tej samej władzy (np. Mt 8,28 – 34;9,32-34). 

 Czy jesteśmy świadomi na co dzień władzy Jezusa?  

Wprawdzie nie przeciwstawiamy się otwarcie Bogu (jak czynią to złe duchy), być może jednak 

lekceważymy Boże panowanie. Nietrudno nam zaakceptować władze Boga intelektem, ale w 

praktyce mamy skłonność  do rezerwowania sobie pewnych obszarów myśli i czynów tylko dla 

samych siebie. Podobnie jak zły duch, możemy uznać prawdę o Jezusie, lecz przeciwstawiać  się 

Mu, wzbraniając się przed przyjęciem Jego panowania. 

Prawdziwe uznanie władzy Jezusa polega na przeświadczeniu, że Jezus jest „Panem                        

i Mesjaszem” (Dz 2,36) i że zasiada On po prawicy Boga i sprawuje rządy nad światem. Kiedy 

zrozumiemy, że sami nie dysponujemy własnym życiem, zaczniemy dostrzegać potrzebę 

znalezienia Jezusa i powierzenia Mu wszystkich życiowych sytuacji.  

 Władza Jezusa uczy nas o drogach Bożych przez swe prorockie słowo i ukazywanie 

mocy Bożej.  

Prośmy Ducha Świętego, aby objawił nam władzę Jezusa i obdarzył nas pokorą uzdalniającą do 

pójścia za Nim. 

   



46 – 1996 

 Dzisiejsza Ewangelia nie mówi nam, o czym Jezus nauczał, ale jak nauczał. Dowiadujemy się, że 

słuchacze „zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1,22). Jezus miał władzę, ponieważ został posłany przez 

Ojca, aby zapoczątkować na ziemi królestwo Boże. Władza ta była widoczna we wszystkim, co 

robił i mówił, i odczuwalna dla każdego, kto się z Nim zetknął. 

 Jak reagowali na objawienie się władzy Jezusa, przez którego przyszło na świat królestwo Boże, 

ludzie Mu współcześni? A jak reagujemy my? Pierwsi uczniowie zostawili wszystko i 

„natychmiast” (Mk 1,18) poszli za Jezusem; natomiast uczeni w Piśmie i faryzeusze zareagowali 

zazdrością i niedowierzaniem, co w efekcie doprowadziło do prześladowania Jezusa i wydania Go 

na śmierć. 

 Gdy Jezus nauczał w synagodze w Kafarnaum, ludzie zdumiewali się Jego słowami. Marek 

napisał, że Jezus ogłaszał nadejście królestwa Bożego wszędzie, gdzie przebywał. W tym jednak 

fragmencie interesuje go przede wszystkim osoba Nauczyciela, a nie głoszona przez Niego nauka.  

Słuchacze widzieli odblaski królestwa Bożego w samym Jezusie, kiedy przemawiał do nich jak 

ktoś, kto ma władzę pochodzącą od Boga. Zaraz też okazał On swoją władzę w dramatycznej scenie 

uzdrowienia opętanego. Ten czyn potwierdził władzę Jezusa w oczach ludzi, podobnie jak wiele 

innych znaków i cudów opisanych przez Marka w Ewangelii. Nadejście królestwa Bożego w osobie 

samego Jezusa zostało obwieszczone nie tylko słowem, ale i czynem! 

 Wszystko, co Jezus mówił lub robił, nie pozostawało bez echa. Jego władza i moc sprawiały, że 

uczniowie szli za Nim, tłumy zdumiewały się jego nauką, demony uciekały przerażone, a 

przywódcy religijni spiskowali, by Go zgładzić (por. Mk 3,6). 

 Królestwo Boże przychodzi także do nas dzięki Jezusowi, który daje nam 

siebie w sakramentach, słowie Bożym, modlitwie, a także w wydarzeniach 

naszego życia. 

Rozważając w tych dniach życie Jezusa według relacji św. Marka, zadajmy sobie (zgodnie z 

intencją Ewangelisty) pytanie: „Jaka jest moja reakcja na przyjście Jezusa? Jak przyjmuję to, co 

powiedział i czego dokonał, a także to, czego dokonuje dzisiaj w Kościele i w moim własnym 

życiu?” 

 „Panie Jezu, do Ciebie należy cała władza w królestwie Bożym. Wpatrzeni w Ciebie, pragniemy 

iść za Tobą i doświadczać mocy Twoich słów i czynów w naszym życiu. Spraw, abyśmy 

wsłuchiwali się w to, co do nas mówisz, i uznawali Twoją władzę nad nami.” 

       

 

 



68 – 1998 

 Publiczna działalność Jezusa została rozpoczęta. Nikt przedtem nie widział niczego podobnego. 

Ludzie pytali się siebie: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 

nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne” (Mk 1,27).   

Z mocą i władzą Jezus przemówił do serc ludzi, a potem na ich oczach wyrzucił złego ducha               

z opętanego. Wszyscy świadkowie tych wydarzeń byli zdumieni i zaskoczeni. Jezus nie próbował 

ich przekonywać do „nowej nauki” pięknymi słowami, ale „ukazywaniem ducha i mocy”                    

(1 Kor 2,4). 

   Każdą prawdę Ewangelii można przeanalizować władzą intelektu – i powinno się to czynić, aby 

nie pogrążyć się w zamęcie i nie zostać oszukanym przez diabła. Jest jednak coś jeszcze 

ważniejszego, coś mocniejszego, co Jezus przyszedł nam dać. Przyszedł On ogłosić prawdę, która 

pozwoli nam stać się ludźmi wolnymi (J8,32). Słowa Jezusa mają moc przekonywania, pocieszania, 

uzdrawiania, a nawet wybawiania nas od śmierci. Nie ograniczają się one jedynie do tego, co 

człowiek jest w stanie zrozumieć. 

 Czy poznaliśmy już prawdę Ewangelii? Czy doznaliśmy w naszym życiu jej 

wyzwalającej mocy? Czy doświadczamy wolności, radości, bliskiej więzi z Jezusem, 

słuchając słowa proklamowanego na liturgii lub czytając je w czasie osobistej modlitwy? 

Przecież takie jest dziedzictwo wszystkich ochrzczonych!   

      Jeśli zakosztujemy wspaniałej miłości Boga do nas, zapragniemy poddać się całkowicie Jego 

słowu. Wówczas poznamy jego moc i władzę w naszym życiu. 

     Jezus pragnie, abyśmy zaprosili Go nie tylko do naszych umysłów, ale także do naszych serc – 

do najgłębszego wnętrz nas samych. Serce w sensie biblijnym jest miejscem podejmowania decyzji, 

miejscem, w którym spotykamy się z Bogiem i czujemy się głęboko poruszeni Jego miłością. 

       

90 – 2000 

Pierwszy rozdział Ewangelii według św. Marka wypełnia natłok zdarzeń, które 

następują po sobie bez chwili wytchnienia. 

Dopiero byliśmy świadkami chrztu Jezusa w Jordanie, a już widzimy Go rozpoczynającego 

działalność publiczną. Wszystko dzieje się w zawrotnym tempie:  

 „Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię…  

 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim… 

 Zaraz w szabat wszedł do synagogi…"(Mk 1,12.18.21). 

W synagodze w Kafarnaum zjawił się człowiek opętany przez ducha nieczystego. Jezus 

rozkazał: „Milcz i wyjdź z niego!”(Mk 1,25).  



Czytamy, że opętany zaczął się tarzać po ziemi i zły duch go opuścił. Wydarzenie to wprawiło 

w zdumienie wszystkich zebranych. Jezus obecny wśród nich dokonywał wielkich dzieł! 

 Jezus jest obecny wśród nas podczas Mszy świętej. W czasie każdej liturgii ma 

miejsce cud, który powinien napawać nas większym zdumieniem niż to, które 

opanowało serca zebranych w synagodze w Kafarnaum.  

Zmieniły się okoliczności, zmieniły się środki, ale Jezus wciąż objawia wśród nas swoją moc, 

nie przestaje kontynuować swojej zbawczej misji. 

 Jakież zdumienie powinno ogarnąć nasze serca w czasie sprawowania Eucharystii!  

 Miłość Boża zstępuje z nieba, by zapłonąć w naszych sercach.  

 Nasze oczy otwierają się na niezmierzone dziedzictwo, jakim Bóg obdarowuje nas w 

Chrystusie.  

Miłość Chrystusa przynagla nas do głoszenia Ewangelii tym, którzy Go nie znają. Nasze serca 

zostają pobudzone do pokuty za wszystkie chwile, kiedy zamykaliśmy się przed Bogiem. Rodzi się 

w nas współczucie dla ubogich oraz pragnienie służby braciom. To tylko niektóre dary, jakie stają 

się naszym udziałem podczas mszy świętej. 

 Każda eucharystia przekonuje nas, że „bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1,15). 

„Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co uczyniłeś dla mojego zbawienia. Proszę, bądź obecny z 

mocą w moim życiu i pozwól mi czerpać z obfitości łask, jakich udzielasz każdemu z nas podczas 

mszy świętej.” 

134 – 2004 

"Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego". (Mk 1,23) 

Wyobraź sobie, że podczas Mszy świętej w twoim kościele ktoś nagle zaczyna wykrzykiwać 

bluźnierstwa lub wyć jak szalony. Prawdopodobnie zaczęłoby się straszne zamieszanie, 

porozumiewawcze szepty, a może zaległaby pełna przerażenia cisza. Tymczasem zebrani w 

synagodze w Kafarnaum, choć zdumieni nauczaniem Jezusa (Mk 1,22) i zadziwieni Jego władzą 

nad duchami nieczystymi (Mk 1,27), nie wydają się szczególnie zaskoczeni samym faktem, że jest 

pośród nich ktoś opętany. 

W całym Nowym Testamencie uważa się za rzecz oczywistą, że mężczyzna, kobieta czy nawet 

dziecko może stać się mieszkaniem demonów czy duchów nieczystych (Mk 7,25; Łk 8,2.27; Dz 

8,7). Te tajemnicze, złe, zagrażające zdrowiu duszy i ciała istoty uważane były kiedyś za swego 

rodzaju bożki – uosobione siły stojące u podłoża chorób, bałwochwalstwa i herezji. Dziś, kiedy 

potrafimy już głębiej zajrzeć w świat mikrobów i dokładniej zdiagnozować choroby psychiczne, 

wydaje nam się czasem, że demony przeniosły się w krainę czarodziejskich baśni i ludzkiej 

wyobraźni. 

Niemniej jednak istnienie duchowych, niecielesnych istot – innymi słowy, aniołów – jest 

prawdą naszej wiary (KKK, 328). Jak wiemy, niektóre z tych aniołów zbuntowały się przeciwko 



Bogu, odrzucając Jego samego i Jego królestwo (KKK, 391-392). Ich przywódcą jest Szatan, 

którego nazywamy diabłem.  

Szatan i jego demony działają w świecie, powodowani nienawiścią do Boga. Sączą nam do uszu 

kłamstwa i półprawdy, aby zaszczepić w nas lęk i nieufność w Bożą miłość. Podsuwają nam 

nieczyste myśli, podsycają poczucie rozczarowania życiem i bliskimi osobami, a nawet wpędzają w 

choroby. 

Te stwierdzenia z pewnością nie napawają optymizmem. Szatan wydaje się tak potężny i 

przerażający! Jednak mimo całej swej mocy pozostaje on wciąż istotą stworzoną, o ograniczonych 

siłach i możliwościach. Nie może zniweczyć miłości Boga ani przeszkodzić w budowaniu Jego 

królestwa (KKK, 395). Choć wierzymy, że demony istnieją naprawdę, ufamy, że Bóg w swoim 

miłosierdziu będzie z łagodnością i mocą kierował nami – i całą ludzka historią – aż Jezus powróci 

w chwale. 

„Panie Jezu, wyzwól wszystkich, którzy są pod wodza diabła. Mów słowa prawdy tym, którzy 

uwierzyli kłamstwu. Uzdrów nękanych chorobami. Broń trapionych przez pokusy.” 

      

222 – 2012 

"Milcz i wyjdź z niego!" (Mk 1,25) 

Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas, byśmy mieli się na baczności przed złymi duchami, które 

wciąż usiłują nas nękać, niepokoić i zwodzić. To ostrzeżenie jest bardzo aktualne, ponieważ świat 

praktycznie odrzuca dziś istnienie złych duchów. 

Złe duchy czyhają na nas nieustannie. Szepczą nam do ucha kłamstwa i półprawdy, pragnąc nas 

omamić. Starają się nakłonić nas do czynienia tego, o czym wiemy, że jest złe – nawet tego, czego 

nie chcemy czynić. Każdy z nas w różnych sytuacjach doświadczył na sobie ich wpływu. Wiemy, 

jak próbują wprowadzać podziały między ludźmi, zasiewać w nas lęk, skłaniać do pogardzania 

samym sobą, do kłamstwa, manipulacji czy też zwątpienia w Bożą miłość. 

To prawda, że mamy wolną wolę i ostatecznie to my sami podejmujemy decyzje. Jednak nigdy 

nie są one podejmowane w izolacji. Żyjąc na świecie, zawsze podlegamy wpływom otaczających 

nas ludzi, mediów, Ducha Świętego i szatana. 

Choć wszystko to brzmi groźnie, w rzeczywistości nie musimy się bać. Jezus w dzisiejszej 

Ewangelii pokonał jednego złego ducha, a na krzyżu pokonał je wszystkie. Musimy po prostu 

uważać na to, jakim wpływom podlega nasz umysł, i być szczególnie czujni na pokusy diabła. 

Bardzo istotną rzeczą jest też codzienna modlitwa o ochronę przed złymi duchami. Wystarczy, 

że będziemy powtarzać słowa, których nauczył nas Jezus; „I nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego”. 

   Złóżmy swoją ufność w mocy imienia Jezus.  



W Piśmie Świętym czytamy o tym, jak św. Paweł, wyrzucając złego ducha, który dręczył 

kobietę, oświadczył: „Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł”  

(Dz 16,18). A zły duch wyszedł natychmiast. Podobnie i my wzywajmy imienia Jezusa w ciągu 

dnia, zwłaszcza kiedy czujemy się kuszeni i nękani. 

„Panie Jezu, przyzywam mocy Twego imienia nade mną. Proszę, rozkaż wszystkim 

duchom nieczystym, aby zamilkły i odeszły ode mnie oraz od wszystkich moich bliskich. 

Panie, wybaw nas od kłamstw złego ducha i naucz nas czujności.” 

  

nr 13 – 1993 

Kim jest Jezus? 

Jest to centralne pytanie naszej wiary, pytanie, które sam Jezus pragnie nam postawić. 

Mieszkańcy Kafarnaum popełnili błąd,   zadali bowiem inne pytanie: ”Co to jest? Nowa jakaś 

nauka z mocą” (Mk 1,27). Byli zapatrzeni w cuda Jezusa i podziwiali Go jako ich sprawcę. 

„Przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane 

u drzwi” (Mk 1,32-33). Jezus nie przestawał ich uzdrawiać, ponieważ On nigdy nie odtrąca 

ludzi. 

Jezus pragnie, abyśmy spojrzeli na Niego według właściwych kryteriów i poznali Go takim, 

jakim jest On w rzeczywistości. Mieszkańcy Kafarnaum byli zajęci oglądaniem swych 

wyprostowanych kończyn, uzdrowionych ran i wrzodów, uciekających demonów. Oczekiwali, że 

Jezus pokaże im jeszcze większe cuda, i nie myśleli o bliższym poznaniu Go i odkryciu, kim On 

jest w istocie, o odkryciu tego, że jest On Synem Bożym, który przyszedł w potędze i chwale, aby 

zamieszkać między nami (J 1,14). Nie rozpoznali, kim był naprawdę. 

Jakie są owe kryteria, według których mamy przyjrzeć  się Jezusowi? Chrześcijanie mają 

przyjąć Go jako cierpiącego Mesjasza, zbawiającego przez moc swego krzyża. Przez swoją śmierć 

na krzyżu Jezus pokonał tego, który miał władzę nad chorobami i śmiercią: szatana, i wyzwolił nas 

spod jego panowania (Hbr 2, 14-15). Kiedy idąc za Jezusem, dojdziemy aż do miejsca, gdzie razem 

z Nim umieramy dla grzechu, wtedy poznamy Jego moc uzdrawiania i wyzwalania z niewoli 

szatana. Kiedy czerpiąc moc z krzyża, zaczniemy umiera dla siebie, ujrzymy Go działającego w 

naszym życiu. Wówczas poznamy Go takim, jakim jest. 

Jezus opuścił Kafarnaum (Mk 1,38-39) ponieważ ludzie skoncentrowali się bardziej na Jego 

mocy uzdrawiania niż na Jego wezwaniu do pokuty i nawrócenia. A jak wygląda nasza odpowiedź 

udzielona Jezusowi? Czy chcemy tylko, aby nas uzdrowił, zrobił wśród nas coś dobrego, czy też 

pragniemy otworzyć dla Niego nasze serca, poddając się Jego woli? 

„Jezu, przyszedłeś na świat po to, abyśmy poznali, że ty jesteś prawdą i że ta prawda nas 

wyzwoli. Pomóż nam otworzyć nasze serca dla Ciebie – cierpiącego mesjasza. Pomóż nam 

odwrócić się od naszego egoizmu, by zjednoczy się z twoim krzyżem” 



nr 24 - 1994 

Marek opisuje, jak Jezus dotykał i uzdrawiał ludzi cierpiących na różne choroby fizyczne, a 

także obdarzał nowym życiem chorych na duszy. Bóg w Jezusie Chrystusie obdarzał ludzi życiem. 

Ponieważ w obecności Jezusa ludzie doświadczali życia, gromadzili się tłumnie wokół Niego. 

Hiob był człowiekiem wiernym Bogu. U szczytu swojego życia przeżył on ciężkie 

doświadczenie i wiele wycierpiał: „Jak niewolnik, co wzdycha do cienia … Zyskałem 

miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki” (Hi 7,2-3). Bóg dotknął Hioba i 

uzdrowił, podnosząc go z jego niedoli i wzywając do kontemplacji tego, który go stworzył. 

Również Psalmista doświadczył bólu rozczarowania, ale i on otrzymał pocieszenie od Boga, które 

doprowadziło go do radosnego wyznania: „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje 

ich rany… Pan dźwiga pokornych” (Ps 147,3.6). 

Wiele możemy się nauczyć od Hioba i Psalmisty. Jeśli, jak oni, zamiast myśleć tylko o samych 

sobie, zwrócimy się ku Bogu, otrzymamy od Niego w darze życie. Nasz Bóg nie jest Bogiem 

obojętnym i nieczułym, który, stworzywszy nas, zostawił nas własnemu losowi. Nie, 

 mamy kochającego Ojca, który zna wszystkie nasze potrzeby; 

 współczującego Zbawiciela, który chce, aby nasze łzy zamieniły się                       

w radość; 

 mamy też pełnego mocy Ducha Świętego, który pomaga nam podnosić 

się z upadków i prowadzi nas do królestwa niebieskiego. 

Uciekanie się do Boga w trudnościach nie jest pustym aktem pobożności. Przeciwnie, jest 

udaniem się pod najwłaściwszy adres – do samego źródła życia, aby z niego zaczerpnąć; aby 

wzmocnić nasze słabnące siły, zasilając je nowym życiem, które Jezus wyjednał dla nas przez 

swoją śmierć i zmartwychwstanie. Przyszedł On przecież po to, abyśmy mieli życie w obfitości (J 

10,10) i gorąco pragnie obdarzać nas tym nowym życiem. 

Dlatego zwróćmy się do Boga z ufnością opartą nie na naszych własnych siłach, ale na 

objawionym przez Boga miłosierdziu: 

 „Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a 

ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją 

opieką” (Z kolekty). 

 

57 -1997 

Czy zdarzyło ci się obudzić z myślą, że nie masz siły wstać z łóżka, że kolejny dzień przerasta 

twoje siły? Powody mogły być różne: trudności w pracy, kolejny dzień przedłużającej się choroby, 

perspektywa zajmowania się rozkapryszonym, chorym dzieckiem. 



Podobnie jak teściowa Piotra, która leżała w gorączce, my także często bywamy przytłoczenie 

różnymi dolegliwościami – fizycznymi, psychicznymi, duchowymi… W tych okresach słabości 

łatwo popadamy w przygnębienie, a miłość do innych wydaje się nam czymś wręcz niemożliwym. 

Trudno nam uwierzyć nawet w to, że Bóg pamięta i troszczy się o nas! 

Usłyszawszy o chorobie teściowej Piotra, Jezus wziął ją za rękę i uzdrowił. 

 Natychmiast gorączka ją opuściła i zaczęła usługiwać Jezusowi i Jego uczniom. Jak wielką 

moc, władzę i miłość objawia nam obecność Jezusa! Nic – żadna choroba, grzech ani zły duch 

– nie może Mu się przeciwstawić. 

Marek opowiada tę historię, aby ukazać nam, że istotą władzy Jezusa jest miłość do nas. Syn 

Boży ukochał nas tak bardzo, że stał się człowiekiem, wszedł w naszą ludzką kondycję pełną 

słabości i zranień, aby zatriumfować nad nią, oddając swoje życie na krzyżu. On przyjął nasze 

słabości i przecierpiał nasze bóle. Teraz zaś zaprasza nas, abyśmy przyjęli Jego miłość i 

uzdrawiająca moc. „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147,3). 

Jezus chce nas uzdrowić w najgłębszy z możliwych sposobów – dając nam zdolność do przyjęcia z 

wiarą wszystkiego, czego dla nas dokonał, umierając na krzyżu i przyciągając nas do siebie. 

 Starając się naśladować swojego Mistrza, św. Paweł pragnął być wszystkim dla 

wszystkich (1Kor 9,22).  

Jeśli wierzymy w Jezusa, uczestniczymy w dokonującej się na ołtarzu tajemnicy Jego śmierci i 

zmartwychwstania, a także zachowujemy Jego przykazania, Duch Święty ogarnia nasze serca i daje 

nam moc ukazywania innym miłości Chrystusa. Jezus chce przez swojego Ducha panować nad 

wszystkimi sferami naszego życia, pobudzając nas do miłości Boga, do przyjęcia i adorowania Go 

(por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2084), a także do służenia innym w pokorze i z miłością. 

Umocnieni obecnością mieszkającego w nas Ducha Świętego, poddajmy się naszemu 

miłosiernemu władcy, Jezusowi Chrystusowi. Odkryjemy wówczas, że i my możemy być 

wszystkim dla wszystkich, służąc im z miłością. 

      

68 – 1998 

Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy przychodzili do Niego w Kafarnaum. 

Nie odrzucał nikogo, nawet tych, którzy przez większość mogli być uważani za „niegodnych”. 

Nikt nie został wyłączony. Pokazał też jasno, że przyszedł zniweczyć dzieła szatana i usunąć 

zniszczenie, jakie spowodował grzech. Dokonując licznych uzdrowień, zapraszał wszystkich, aby 

poszli za Nim i pozwolili Mu panować w swoich sercach. 

Teściowa Szymona Piotra była jedną z tych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa. Gdy 

tylko doznała uzdrawiającego dotknięcia Jezusa, natychmiast wstała i zaczęła usługiwać Jemu i 

Jego uczniom (Mk 1,310. W jej postępowaniu nie było cienia wahania czy niepewności; wdzięczna 

za to, czego Pan dla niej dokonał, zaraz zapragnęła Mu służyć. 



Przez Jezusa królestwo Boże przyszło do nas – niebo i ziemia spotkały się ze sobą. Jezus 

ofiaruje każdemu z nas uzdrowienie – duchowe, fizyczne lub psychiczne – abyśmy i my mogli z 

radością odpowiedzieć na Jego działanie, służąc z miłością Jemu samemu i Jego ludowi.  

Teściowa Szymona Piotra jest dla nas przykładem chrześcijańskiej służby. 

Gdyby nie została uzdrowiona, nie byłaby w stanie usługiwać. Gdy jednak doświadczyła 

miłosierdzia i uzdrowienia, które pochodzą od Pana, mogła w wolności ofiarować samą siebie na 

służbę Jezusowi. 

 Jezus wzywa nas wszystkich do służby. Zanim jednak staniemy się Jego sługami, 

musimy doświadczyć Jego uzdrawiającego działania w naszym życiu.  

Wszyscy bowiem zostaliśmy zranieni przez skutki grzechu i nosimy ich ślady w naszych ciałach 

i sercach. Im pełniej będziemy się zgadzali na to, by Pan służył nam swoją uzdrawiającą mocą, tym 

bardziej będziemy zdolni do włączenia się w Jego dzieło umacniania królestwa Bożego na ziemi.  

Służenie Panu nie jest czymś, co możemy z siebie wykrzesać dzięki dobroci naszych serc. 

Staje się ono możliwe, gdy oddajemy nasze życie w uzdrawiające ręce Jezusa. Przedstawmy Mu 

dzisiaj wszystkie nasze zranienia i boleści, i prośmy Go, aby nas uzdrowił i uzdolnił do służenia 

Jemu i bliźnim. 

„Panie Jezu, przyjdź i uzdrów nas, tak aby Twoje królestwo mogło objawić się                 

w świecie w całej pełni swej mocy. Oddajemy Ci nasze życie, prosząc abyś uzdolnił nas 

do kochania Ciebie, służenia Tobie w naszych bliźnich i przebywania z Tobą na 

wieki.” 

      

     91 – 2000 

Wyobraźmy sobie, że oglądamy występy słynnego gwiazdora filmowego. Wszystkie bilety 

zostały sprzedane, a widowisko przyciągnęło tłumy. Po każdym występie wielbiciele pchają się, by 

uzyskać autograf albo choć rzucić z bliska okiem na swego bohatera. Pochlebstwa tłumu z 

pewnością upajają gwiazdora i otaczających go przyjaciół. 

Podobnie zaczął się zachowywać tłum otaczający Jezusa w Kafarnaum. Wielkie wrażenie 

wywarły na nim nie tylko nauki Zbawiciela; Pan wyrzucił też ducha nieczystego, uleczył teściową 

Piotra, uwolnił opętanych i uzdrowił wszystkich chorych, którzy tłoczyli się przed drzwiami. Nic 

dziwnego, że kiedy wczesnym rankiem Jezus zniknął, uczniowie poszli Go szukać – czekali na 

Niego wielbiciele!  

Tymczasem Jezus nieoczekiwanie powiedział do uczniów: „Pójdźmy gdzie indziej!”              

(Mk 1,38). 

Jezus nigdy nie pozwalał, aby okazywany Mu podziw odciągał Go od wyznaczonego celu.  



Ojciec posłał Go na świat, aby otworzyć ludziom drogę do królestwa, i Jezus nie ustawał w 

dążeniu do tego celu (Por. Łk 13,32-33). Bez względu na to, jak bardzo był utrudzony i jak wielu 

ludzi Go otaczało, miał w sercu troskę o zbawienie każdego człowieka. Nie interesowały Go 

pochlebstwa tłumu. Chciał, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami Bożego królestwa. 

Dwa tysiące lat później cel Jezusa pozostaje wciąż taki sam. Kiedy wchodzi On we chrzcie do 

naszych serc i daje się nam w Eucharystii, pragnie rozproszyć ciemności naszych serc i ustanowić 

w nas swoje królestwo. Nie tylko chce nas pocieszyć i umocnić, ale napełnić nasze serca swoją 

prawdą, uwolnić nas od złego i uczynić swoimi sługami. Czy damy Mu szansę? Czy pozwolimy 

Mu objawić w nas piękno Bożego królestwa? 

„Panie Jezu, otwieram przed Tobą moje serce. Ustanów we mnie swoje królestwo. Posługuj się 

mną, by prowadzić do Ciebie innych.” 

 

      

156 – 2006 

Przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.                                               

Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce.  (Mk 1,29-30) 

Piotr był człowiekiem żonatym. Stwierdza to wyraźnie dzisiejsza Ewangelia, wspominająca o 

jego teściowej. Nasuwają się więc pytania – jak często Piotr widywał się ze swoją żoną i resztą 

rodziny, odkąd zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem? A jak wyglądało to w wypadku 

pozostałych Apostołów? Czy żony towarzyszyły im w podróżach misyjnych, jak sugeruje to na 

przykład 1 Kor 9,5? Można snuć fascynujące spekulacje na ten temat, nie ulega jednak wątpliwości, 

że wszyscy Apostołowie i wielu pozostałych uczniów musiało zdobyć się na wielką ofiarę z życia 

osobistego. Piotr bardzo jasno określił, jak wiele musieli pozostawić, by pójść za Jezusem, a 

mianowicie – wszystko (por. Mt 19,27)! 

Skoro Apostołowie zdecydowali się na tak daleko idące poświęcenia, Jezus rzeczywiście musiał 

być kimś wyjątkowym.  

 Jego nauka i znaki, które czynił, wywarły na nich takie wrażenie, że pozostawili swoją 

pracę, domy, znajome otoczenie, a nawet rodziny, aby towarzyszyć Mu wszędzie, gdzie się 

udał.  

 Spotkanie z Jezusem było dla nich tak wyjątkowym doświadczeniem, że nie wahali się 

oddać wszystkiego, łącznie z własnym życiem.  

A nie było to doświadczenie jednorazowe. Poznając Go coraz lepiej w codziennym życiu, wciąż 

na nowo potwierdzali i umacniali swoją decyzję pójścia za Nim. 

A ty? Czy przeżywasz swoje życie wraz z Jezusem? Czy twoje doświadczenie 

spotkania z Nim jest na tyle mocne, byś potrafił zrezygnować ze wszystkiego, co nie pozwala ci 

pójść za Nim? Czy widzisz Jego działanie w twoim osobistym życiu, a także na świecie?  



Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „nie” lub „za mało”, proś Jezusa, aby dał ci takie 

doświadczenie. Proś Go bez żadnego skrępowania, gdyż On cieszy się twoim zaufaniem i pragnie 

przekonywać cię, że warto dla Niego poświęcić wszystko. 

Nie bój się prosić Go, by dał ci doświadczyć swojej obecności. Mów Mu z wiarą, że chcesz Go 

lepiej poznać i pełniej odczuć Jego miłość. 

 Pamiętaj – Jezus wciąż na nowo dawał uczniom znaki swojej mocy i miłości. Był cały dla 

nich – a dzisiaj dla nas – jak wielki skarb, który trzeba odkryć, a następnie odkrywać 

codziennie na nowo. 

„Jezu, niech Twoja obecność i moc przemieniają moje życie, abym mógł iść za Tobą, służąc 

Tobie i braciom przez wszystkie moje dni.” 

211 – 2011 

"Wszyscy Cię szukają". (Mk 1,37) 

 Czy zauważyłeś, że każdy z Ewangelistów opisuje dzieje Jezusa w nieco inny 

sposób?  

Podstawowe fakty pozostają oczywiście te same, jednak każdy z autorów uwypukla inne 

szczegóły, zgodne z głównym przesłaniem teologicznym redagowanej przez siebie Ewangelii.  

1. Spójrzmy na przykład na przekazaną nam przez Marka historię uzdrowienia teściowej 

Piotra. Marek podkreśla to, że Jezus wziął ją za rękę i pomógł jej stanąć na nogi (Mk 1,31). 

Ten gest bliskości i współczucia jest spójny z głównym przesłaniem Marka, który ukazuje, 

jak bardzo Jezus jest nam bliski, przystępny, zatroskany o nasze dobro. W innym 

fragmencie Jezus podnosi za rękę z łoża śmierci dwunastoletnią dziewczynkę                                

i natychmiast prosi jej rodzinę, aby ją nakarmiono (Mk 5,43). 

2. Łukasz, który często podkreśla rolę wspólnoty i braterstwa, opowiada nam natomiast, jak 

to uczniowie wstawiali się do Jezusa za teściową Piotra (Łk 4,38). W innym miejscu 

przedstawia dokładnie niewielką wspólnotę kobiet, które szły za Jezusem i wspierały Go 

finansowo (Łk 8,1-3). 

3. Z kolei Mateusz podkreśla fakt, że w Jezusie wypełniają się żydowskie proroctwa                      

o przyjściu Mesjasza. Dlatego zaraz po opisaniu uzdrowienia teściowej Piotra informuje 

nas, że cuda Jezusa były wypełnieniem tego, co zapowiedział prorok Izajasz: „On wziął 

na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17). 

  

 Mamy więc trzy wersje tej samej historii, a każda z nich ukazuje nam nowy, 

odmienny aspekt miłości Jezusa. To Bóg zechciał, aby Ewangelie przyjęły taka 

właśnie formę, a my mamy dzięki temu możliwość głębszego, pełniejszego poznania 

Jezusa. 



Czytając Ewangelie, spróbuj czasem odszukać tę samą historię w wersji innego z Ewangelistów 

i przyjrzyj się jej uważnie. Zwróć uwagę na dodatkowe szczegóły czy interpretacje, jakie niesie ta 

wersja. Bóg dał nam Biblię po to, abyśmy lepiej poznali i bardziej pokochali Jezusa.  

 Czy więc nie lepiej patrzeć na Niego oczyma aż czterech natchnionych autorów niż 

tylko jednego? 

„Jezu, objaw mi się na kartach Ewangelii. Spraw, by jej rozważanie pomogło mi lepiej Cię 

poznać i mocniej pokochać.” 

     

222 – 2012 

"Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 

nauczać, bo na to wyszedłem". (Mk 1,38) 

Przy pomocy tych kilku słów Jezus odsłonił przed uczniami swoje myśli i serce. Cały poprzedni 

wieczór uzdrawiał chorych i uwalniał udręczonych przez złe duchy w swoim domu w Kafarnaum. 

Teraz po długiej modlitwie, którą rozpoczął jeszcze przed świtem, postanawia wyruszyć na nowe 

terytoria. 

 Poświęcił się uzdrawianiu, nauczaniu i głoszeniu Ewangelii i żadna inna możliwość 

– nawet tak atrakcyjna, jak służenie potrzebującym we własnym domu – nie była 

w stanie Go od tego odwieść. 

Życie Jezusa było bardzo wypełnione. Większość z nas także nie narzeka na brak zajęć. Mamy 

tak wiele różnych funkcji – jesteśmy rodzicami, pracownikami, małżonkami, członkami różnych 

ruchów i grup parafialnych – i często zastanawiamy się, jak to wszystko ze sobą pogodzić. 

Może nam w tym pomóc przykład Jezusa. On nie tylko musiał pogodzić ze sobą wiele różnych 

obowiązków, ale również uporać się z rzeszą ludzi zabiegających o Jego uwagę. Wielu pragnęło od 

niego uzdrowienia lub uwolnienia bliskiej osoby od złego ducha. Inni chcieli dokładniej poznać 

Jego naukę. Jeszcze inni zastawiali na Niego pułapki, pragnąc narazić na szwank Jego reputację. 

Jednak Jezus zdołał w tym wszystkim zachować właściwy kierunek. Nigdy nie zapomniał o tym, 

kim jest i do czego wezwał Go Bóg. 

 Na czym polegał sekret Jezusa? 

 
 Codziennie szukał On mądrości u Ojca. Nawet w najbardziej wypełnionym dniu 

znajdował czas na modlitwę, aby umacniać więź z Ojcem i mieć jasny obraz swojej 

misji. 

Jest to w rzeczywistości bardzo proste. Jeśli codziennie będziemy spędzać czas z Panem, nawet 

jeśli będzie to zaledwie dziesięć minut, odkryjemy, że jest w nas więcej pokoju i skupienia na 

Bogu. Będziemy bardziej otwarci na Jego prowadzenie, co da nam więcej pokoju w trudnych 

sytuacjach i więcej siły do pokonywania rozproszeń, lęków i niepokojów, które nas gnębią. 



Nasz Bóg jest potężny, kochający i cierpliwy. On raduje się, gdy Jego dzieci szukają Go na 

modlitwie. Chce spędzać z nami czas. Wykorzystuje każdą okazję, by udzielać nam swego światła i 

pokoju, by nas uczyć i formować. Co za zaszczyt mieć za Ojca wszechmogącego Boga! 

„Oto jestem, Ojcze. Naucz mnie dziś trwać w Twojej obecności i w Twoim pokoju.” 

 223 - 2012 

"Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił". (Mk 1,35) 

Jezus miał pracowity dzień. W towarzystwie swoich pierwszych czterech uczniów poszedł 

najpierw do synagogi, gdzie nie tylko nauczał, ale również wyrzucił złego ducha. Następnie udał się 

do domu Piotra i uleczył jego teściową. A kiedy tylko zachód słońca obwieścił koniec szabatu, u 

drzwi Jezusa zebrał się tłum ludzi proszących Go o uzdrowienie i uwolnienie od złych duchów 

swoich bliskich. Możemy przypuszczać, że ta wyczerpująca posługa przeciągnęła się długo w noc. 

Byłoby z pewnością zrozumiałe, gdyby Jezus następnego ranka pozwolił sobie na dłuższy 

wypoczynek. Marek mówi nam jednak, że Jezus wstał wczesnym rankiem i udał się na odludne 

miejsce, aby przebywać ze swoim Ojcem. Zamiast założyć z góry, że zna wolę Ojca i wie, jak ją 

wykonać, poświęcił czas, aby wsłuchać się w Boży głos, aby szukać Bożego prowadzenia.  

 To w głębokim zjednoczeniu z Ojcem zobaczył jasno kolejny krok – nadszedł czas, 

by pójść i głosić słowo w innych wioskach. 

Tak właśnie wyglądało życie naszego Pana – ani chwili przestoju!  

 Jezus wciąż szedł dalej. Nawet Jego modlitwa odznaczała się dynamiką.  

 Nie wstawał wcześnie po to, by obejrzeć piękny wschód słońca i przy okazji 

odmówić kilka modlitw.  

 Wciąż prosił, szukał i pukał. 

 Z determinacją odkrywał plan Ojca, gotów uczynić wszystko, aby ten plan mógł się 

zrealizować. 

Zwróćmy uwagę na to, że Jezus był aktywny, a nie tylko zajęty. Był jak biegacz pochylony w 

blokach startowych – w skupieniu oczekiwał Bożego wezwania, nie pozwalając swym myślom 

biernie błądzić wokół różnych spraw. Bóg oczekuje takiej postawy również od nas. Królestwo Boże 

potrzebuje robotników. Ludzie potrzebują słowa Bożego, dzieła Boże oczekują na wykonawców. 

Głodni potrzebują pokarmu, smutni pocieszenia, zagubieni kogoś, kto wskaże im drogę. Do czego 

wzywa cię dziś Bóg? Szukaj Go na modlitwie, wsłuchaj się w Jego głos, a będziesz wiedział. 

„Oto jestem, Panie! 

Pokaż mi, czego dziś ode mnie pragniesz. Chcę być Twoim sługą!” 

 

 


