
Mk 2, 1 - 12 

 

(1) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że 

jest w domu.  

(2) Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było 

miejsca, a On głosił im naukę. 

(3) Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło 

czterech.  

(4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli 

dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór 

spuścili łoże, na którym leżał paralityk.  

(5) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: 

Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.  

(6) A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w 

sercach swoich:  

(7) Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać 

grzechy, prócz jednego Boga? 

(8) Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do 

nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach?  

(9) Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się 

twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? 

(10) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi 

władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka:  

(11) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!  

(12) On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach 

wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze 

nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. 



Uzdrowienie paralityka     (Mt 2, 1- 12) 

 

„Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” – oświadczył 

Jezus, przebaczając paralitykowi grzechy i dokonując cudu jego uzdrowienia.                         

Tłum zareagował na to okrzykiem: „Jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego”  

(Mk 2,12). 

 Aby dobrze zrozumieć orędzie, które niesie perykopa mówiąca o uzdrowieniu 

paralityka, musimy na nią spojrzeć  w kontekście całej Ewangelii św. Marka.  

Na początek musimy wziąć pod uwagę, że ma ona w zamyśle autora przynieść 

odpowiedź na podstawowe pytanie: Kim jest Jezus?  

I już w pierwszym wersie swojej księgi Marek daje odpowiedź na fundamentalne 

pytanie: Jezus jest Synem Bożym (Mk 1,1).  

Dalsze opowiadania odsłaniają tę tajemnicę.  

 Tak więc czytelnik dowiaduje się, że Jezus jest tym, którego słowo ma moc              

(Mk 1,22).  

 Ma On też władzę wypędzania złych duchów (Mk 1,23-28) i leczenia wszelkich 

chorób i słabości (Mk 1,34).  

 Sam Jezus wskazuje zaś, że wyszedł od Ojca z misją głoszenia Dobrej Nowiny 

(Mk 1,38).  

 Rozdział pierwszy Ewangelii św. Marka kończy się opowiadaniem                               

o uzdrowieniu trędowatego, w którym Jezus jest ukazany jako ten, który 

wychodzi w prerogatywy samego Boga. Przecież tylko Bóg może uzdrawiać                

z trądu (2 Krl 5,7).   

W ten sposób ewangelista Marek krok po kroku odsłania, co kryje się za stwierdzeniem, 

że Jezus jest Synem Bożym. 

 

Rozdział drugi otwiera kolejną sekcję Ewangelii św. Marka, koncentrującą się wokół 

pytania o tożsamość Jezusa w perspektywie konfrontacji żydowskiego Prawa i Dobrej 

Nowiny.  

Chodzi o serię pięciu dyskusji na temat relacji między Prawem i Ewangelią 

(Mk 2,1-3,6), między literą, która zabija, i Duchem, który daje życie                           

(2 Kor 3,6).  



Już na początku swojej działalności w Galilei Jezus wszedł w konflikt z przywódcami 

religijnymi, którzy w związku z tym dość szybko porozumieli się ze zwolennikami 

Heroda, aby wspólnie Go zgładzić  (Mk 3,6). W opowiadaniu o końcowym okresie 

działalności  publicznej Jezusa również zostanie przytoczona seria pięciu dyskusji (Mk 

11,27-12,37), służących dokładniejszemu wyjaśnieniu charakteru „Jego władzy”. 

 W dyskusjach przywołanych przez Marka podkreślona została opozycja między 

wolnością chrześcijańską a niewolą Prawa, odgrywająca istotną rolę w podejściu do 

zasadniczych problemów uczniów Jezusa, jak zasiadanie przy stole z grzesznikami                          

(Mk 2,15-17), sprawa postu (Mk 2,19-22) i problem święcenia szabatu (Mk 2,23-3,6).  

Przede wszystkim chodzi o uznanie „władzy Jezusa”, która jest udziałem we władzy 

samego Boga. 

 Opowiadanie rozpoczyna się od określenia miejsca i czasu akcji:  

„Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum” (Mk 2,1).  

Ewangelista podkreśla, że Jezus wrócił tam gdzie powołał pierwszych uczniów                        

i dokonał pierwszych cudów. Po uzdrowieniu trędowatego (Mk 1,40-45) Jezus usunął się 

na miejsce pustynne, skąd dopiero po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum. I znów 

zaczęły się gromadzić wokół Niego tłumy.  

Autor, używając liczby pojedynczej („wrócił”), skupia się na samym Jezusie, co jednak 

nie oznacza, że nie towarzyszyli Mu uczniowie. Chodzi raczej o to, że nie odgrywali oni 

aktywnej roli w tej scenie. 

 „Posłyszeli, że jest w domu” (Mk 2,1). Prawdopodobnie był to dom Piotra,                  

w którym Jezus wcześniej dokonał cudu uzdrowienia teściowej Szymona (Mk 1,29-31) i 

przed drzwiami którego zbierały się tłumy (Mk 1,33).  

Dom ten możemy też uznać za obraz Kościoła.  

W jego centrum jest Chrystus, który „głosi słowo”. Dom ten zostanie pozbawiony 

dachu, aby przyjąć to, co zstąpiło z wysoka (Dz 10,9n.).  

 Na wieść o powrocie Jezusa zebrało się tak dużo ludzi, że zabrakło nawet miejsca 

przy drzwiach. Wypełnili oni też wnętrze domu. Od greckiego słowa synagō pochodzi 

„synagoga”, nazwa miejsca zebrań ludu na słuchanie słowa Bożego. 

 Początkowo Jezus zwykł był przemawiać w synagodze (Mk 1,39). Jeszcze dwukrotnie 

wejdzie do synagogi, gdzie zostanie jednak odrzucony (Mk 3,1-5; 6,1-6).  



Dom, w którym przebywał, należy więc uznać za nową synagogę, otwartą, coraz 

bardziej wypełnioną (Mk 1,1.14).  Kiedy słuchamy słowa, słuchamy Jego samego.  

 Przepowiadanie jest głosem, ale Słowem jest On sam. Głos odbieramy 

uchem, Słowo zaś sercem. 

Pojawienie się paralityka jest przedstawione o wiele bardziej szczegółowo niż 

pojawienie się chorych w poprzednich opowiadaniach. Od razu dowiadujemy się, że 

przyniosło go czterech ludzi.  

Liczba „cztery” jest liczbą symboliczną. Tutaj chodzi o cztery podstawowe elementy – 

wodę, powietrze, ziemię i ogień,  cztery strony świata i cztery wymiary kosmosu.  

Do tej pory Jezus powołał również czterech uczniów: 

Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana.  

 Ojcowie Kościoła dopatrywali się w tej liczbie także czterech ewangelistów, 

których przepowiadanie prowadzi wszystkich ludzi do Chrystusa. 

 W Mk 2,4 ewangelista pisze, że paralityk był ułożony na macie (gr. krabattos).  

To na niej został on opuszczony do wnętrza domu. Ma on podwójne znaczenie 

duchowe. Dla chorego jest czymś w rodzaju więzienia (mówi się o obłożnie chorych jako 

przykutych do łóżka).  

Podobnie jest z Prawem: jest pełnią życia dla tego, kto je zachowuje, ale więzieniem dla 

tego, kto je przekracza (Ga 3,22n.). Spodobało się jednak Bogu poddać wszystkich pod 

nieposłuszeństwo, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie (Rz 11,32). Wydaje się, że dla 

ewangelisty ważne jest to proste posłanie, bo wspomniane jest aż czterokrotnie.  

Uderza kontrast między nieruchomym paralitykiem a tymi, którzy go przynieśli. On 

leżał na macie, oni wciąż pozostawali w ruchu: odkryli dach i przez otwór opuścili go na 

miejsce, gdzie znajdował się Jezus. Dynamizm ich zachowania uwidacznia się też w 

zestawieniu ze stojącym tłumem (Mk 2,2) i siedzącymi uczonymi w Piśmie (Mk 2,6). 

„Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego” (Mk 2,4). Tłum tworzył 

niejako mur wokół Jezusa. Stanowił on masę identycznych jednostek zamkniętych 

wzajemnie na siebie. Był przeciwieństwem ludu, który jest całością wewnętrznie 

zróżnicowaną, składającą się z osób znajdujących się ze sobą w wielorakich relacjach. 

Słuchanie słowa Jezusa oznaczało przejście od jednostki do osoby , od tłumu do ludu.  



 Aby  przedostać się do Jezusa, niosący paralityka „odkryli dach” (Mk 2,4). Ten 

szczegół opisu świadczy o tym, że jest on oparty na przekazie naocznych świadków.  

 

Domy w Palestynie najczęściej były pokryte trzciną, więc wybijanie otworu w dachu 

(gr. eksoryksantes) było jak najbardziej możliwe. Wszystkie zabiegi niosących paralityka 

miały jeden cel: pokonanie przeszkody, jaką był tłum, i zwróceniu się z niemą prośbą o 

jego uzdrowienie.  

Z podobnymi okolicznościami mamy do czynienia w opowiadaniach o kobiecie 

cierpiącej na krwotok (Mk 5,25-28) i o niewidomym pod Jerychem (Mk 10,46-47).                     

W jednym i drugim przypadku Jezus podkreślał wiarę szukających pomocy u Niego, 

którzy musieli pokonać mniej lub bardziej czynny opór tłumu. 

  

 Do Kościoła, którego centrum jest Chrystus, wchodzi się jedynie od 

góry, przez wiarę innych braci, leżącą u podstaw naszej wiary. 

Podobnie jest w przypadku perykopy o uzdrowieniu 

paralityka, tyle że to nie jego wiara, ale tych, którzy go 

przynieśli, umożliwia głębokiej wiary (o wierze 

paralityka ewangelista nie wspomina). 

 Znów perykopę tę można zinterpretować w kluczu: 

dom jako Kościół. 



„Jezus, widząc ich wiarę” (Mk 2,5).  Mowa jest o wierze niosących paralityka.                  

Ten, kto jeszcze nie wierzy, doprowadzony jest do Chrystusa za sprawą wiary braci, 

która w ten sposób staje się miłością.  

We wszystkich poprzednich przypadkach chorzy byli natychmiast uzdrawiani                          

(Mk 1,25.30.32-34.41), więc i teraz to oczekiwanie jest jak najbardziej uzasadnione. 

Widzenie Jezusa ma szczególny charakter. Tylko On też rozpozna, co dzieje się w sercach 

uczonych w Piśmie.  

 W Ewangelii św. Marka Jezus wielokrotnie ukazany jest jako ten, który ma 

wyjątkową zdolność poznania.  

Na przykład to Jezusowe spojrzenie sprawia, że kieruje do wybranych wezwanie do 

pójścia za Nim.  

 W tłumie znajdującym się w potrzebie zobaczy owce bez pasterza (Mk 6,34).  

 Będzie też w stanie dostrzec trud uczniów zmagających się z wiatrem podczas 

przeprawy przez jezioro (Mk 6,48).  

Za tym widzeniem idzie działanie. W scenie przedstawiającej uzdrowienie 

paralityka jest podobnie. Jezus powiedział: „Synu, odpuszczają się ci twoje grzechy” 

(Mk 2,5). To bezosobowe ujęcie wskazuje wyraźnie na działanie samego Boga (passivum 

divinum). 

 Można w tym miejscu dodać, że grzeszyć w języku hebrajskim oznacza zejść                   

z właściwej drogi, chybić celu, jak strzała, która nie trafia do tarczy. Grzesznikiem jest 

człowiek, który nie osiągnął swego celu. 

 W człowieka stworzonego przez Boga na swój obraz i podobieństwo 

oszustwo szatana wlało niewiarę wobec Niego.  

Uciekając od Boga, człowiek pozostał nagi, ogołocony także z samego siebie. Człowiek 

bez Boga traci swoją tożsamość. Tracąc Boga, człowiek gubi samego siebie. Pozostaje 

stworzeniem chybionym, przybywający znikąd i donikąd zmierzającym, bez treści i bez 

sensu. W tej sytuacji człowiek jako obraz i podobieństwo niczego znika jak strumyk, który 

odłącza się od swego źródła. Pozostaje jednak zawsze tęsknota za jego prawdziwą istotą.  

Dlatego człowiek marnotrawi życie na spieranie się ze sobą i z innymi, bezskutecznie 

próbując ukryć swoją nagość przy pomocy liści figowych. Wszyscy zgrzeszyliśmy                      

i pozbawieni zostaliśmy chwały Bożej (Rz 3,23). Kto mówi, że nie ma grzechu, czyni 

Boga kłamcą (1 J 1,10). Prawdziwym grzechem jest nieuznawanie Boga (J 9,41). 



 „A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie” (Mk 2,6).  

Byli  oni unieruchomieni jak paralityk, jak celnik Lewi (Mk 2,14). Doszło tutaj do 

spotkania, a mówiąc dosadniej – do starcia z uczonymi w Piśmie (Mk 1,22), „którzy 

myśleli w sercach swoich” (Mk 2,6).  

W oryginalnym tekście greckim został użyty czasownik dialogidzomai, który oznacza 

„obliczać”, „szacować”, „rozważać”, „debatować”, przy czym chodzi o debatowanie                   

z samym sobą.  

Jest to w gruncie rzeczy monolog i jako taki jest sprzeczny z naturą słowa, które ma 

charakter dialogiczny. Zdolny jest jedynie do rzucania potępień i skazywania na śmierć. 

Uczeni w Piśmie formułowali potępienie „On bluźni” (Mk 2,7).  

 W głębi ich serc już zapadł werdykt skazujący Jezusa.  

Długo utrzymywany w tajemnicy zostanie on ujawniony dopiero wtedy, kiedy będzie 

rzeczywiście mógł dotknąć Jezusa. Sanhedryn Oskarży Jezusa właśnie o bluźnierstwo                   

i wyda wyrok śmierci (Mk 14,64).  

Uczeni w Piśmie oskarżyli Jezusa, że uzurpuje sobie prawo odpuszczenia grzechów, 

które należy wyłącznie do Boga. A czyż nie jest to grzech leżący u podłoża wszystkich 

innych: „Będziecie jak Bóg” (Rdz 3,5)? Nie biorą pod uwagę, że bluźnierstwem był ich 

fałszywy obraz Boga, który nie przebacza. Skazany na śmierć z bluźnierstwo Jezus ukaże 

nam, kim jest Bóg, i siebie jako Boga (Mk 15,39). 

„Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?” (Wj 34,7; Iz 43,25; 

44,22;). Bóg, źródło życia, jest jedynym, który może zwyciężyć grzech, będący źródłem 

śmierci. Tylko Stwórca może ożywić to, co skazał na śmierć grzech. Jeśli miłość jest 

dawaniem życia, to przebaczenie jest wskrzeszeniem zmarłego. Nie może tego uczynić 

nikt inny, niż tylko Stwórca  życia. 

 Na uczonych w Piśmie w tej scenie zazwyczaj patrzymy negatywnie, choć nie do 

końca pozawala nam ona na tak jednoznacznie surowy osąd.  

Uczeni w Piśmie byli świadkami, jak Jezus uzurpuje sobie władzę odpuszczania 

grzechów, a w świetle ich wiary ta władza przynależy tylko Bogu. Dlatego zastanawiali 

się: „Czemu On tak mówi?” (Mk 2,7). A to dało Jezusowi okazję do precyzyjnego 

przedstawienia sensu swoich słów i czynów.  

„Jezus poznał zaraz w swym duchu” (Mk 2,8).  



Znów mamy do czynienia z tą wyjątkową zdolnością poznania, dzięki której Jezus 

dostrzegł wiarę niosących paralityka. Nawet najbardziej skryty monolog jest słyszalny dla 

tego, kto stworzył serce człowieka. Jezus poznał, co kryły serca uczonych w Piśmie,                   

i ujawnił to, ale nie po to, aby ich zawstydzić, ale aby monolog przekształcić w dialog. 

Reakcja Jezusa miała paralelny charakter wobec ich wątpliwości.  

Jeśli oni myśleli: „Czemu On to mówi?”, to Jezus zwrócił się do nich: „Czemu 

nurtują te myśli w waszych sercach?” (Mk 2,8). 

 Pytanie Jezusa różniło się od pytania faryzeuszów tym, że było wypowiedziane na głos 

i skierowane wprost do osób, których dotyczyło. Poza tym pozbawione było dystansu 

wyczuwanego w słowach uczonych w Piśmie. To pokazuje, że Jezus chciał wejść z nimi                 

w autentyczny dialog. 

Jezus i uczeni w Piśmie zagadali się, że łatwiej jest coś powiedzieć niż zrobić. Każdy 

może powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też „Wstań, weź swoje 

nosze i chodź” (Mk 2,9). 

 Jeśli jednak mówi to człowiek, to słowa te nie pociągną za sobą żadnego skutku: 

zarówno odpuszczenie grzechów, jak i sprawienie, aby chromy chodził, znajduje się poza 

zasięgiem jego możliwości. Jeśli zatem Jezus jest zdolny do uzdrowienia paralityka, to w 

tym objawia się Jego ponadludzka moc. A jednocześnie jest to widzialny znak tego, co 

niewidzialne, trudniejsze i głębsze. 

  "Żebyście wiedzieli" (Mk 2,10). Jezus po raz pierwszy w scenie przedstawiającej 

uzdrowienie paralityka wyjaśnił motywację, jaką kieruje się przy czynieniu cudów. Służą 

nam one do poznania rzeczywistości, jaką On przynosi. Cuda są znakami 

uwierzytelniającymi Jego boską misję. 

"Syn Człowieczy" (Mk 2,10). Jezus chętnie stosował do siebie to tajemnicze 

określenie, które mogło oznaczać zwykłego człowieka (Ez 2,1) lub samego Boga                        

(Dn 7,13). Jest On Synem Bożym, który stał się Synem Człowieczym, naszym bratem i 

sługą, aby przynieść nam miłość i przebaczenie Ojca dla wszystkich Jego dzieci. 

 Oznajmił nam to, czego nie znaliśmy: Ten, który z własnej woli nas stworzył, 

kocha nas bezgraniczną i wieczną miłością (Jr 31,3). 

"Ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2,10).  

Władza przebaczania, którą miał Bóg jedynie w niebie, teraz, wraz z Synem 

Człowieczym, zstąpiła na ziemię, On, stając się grzechem i przekleństwem, odkupił nas z 

niewoli zła. Na krzyżu zniszczył zapis naszego potępienia i zniósł podział istniejący 

między ludźmi i Bogiem i między człowiekiem a człowiekiem.  



Dzięki Jego łasce możemy już tu, na ziemi, żyć wolni od grzechu, zdolni do miłości, 

jaką On nas obdarza. Jeśli nawet nasze serce wyrzuca nam cokolwiek, to wiemy, że On 

jest większy od naszego serca (U 3,19n.) i przebacza nam. I w tym to przebaczeniu po raz 

pierwszy poznajemy Boga. W obecnej ekonomii żaden sprawiedliwy nie poznaje Go, jak 

tylko ten, który ocalony został od grzechu. 

"Ma władzę". Grecki rzeczownik eksousia oddaje hebrajski soltan, które wskazuje na 

władzę Boga. Jeśli człowiek nie jest w stanie uwolnić się od skłonności do grzechu, to Bóg 

ma władzę przebaczania i powoływania do życia. 

Na początku Jezus zapewnił paralityka o odpuszczeniu grzechów, a na końcu skierował 

do niego słowa dające uzdrowienie.  

"Wstań, weź swoje łoże i idź do domu" (Mk 2, 11). Służy to temu, aby wszyscy 

świadkowie, a zwłaszcza uczeni w Piśmie, uznali Jego władzę odpuszczania grzechów. 

Dlatego Jezus nie sformułował tutaj żadnego nakazu milczenia, jak to zdarzało się                        

w innych sytuacjach (Mk 1,44; 5,43). 

Jezus powiedział do paralityka: "wstań" (Mk 2,9). Użyty tu grecki czasownik egeiro 

jest jednym z dwóch, którymi określa się zmartwychwstanie Jezusa. Można powiedzieć, że 

przebaczenie jest zmartwychwstaniem. Zbudź się, o śpiący w śnie grzechu. Przyszła 

twoja światłość, Chrystus. W Jego blasku możesz iść (Ef 5,14). 

 Na słowa: "weź swoje łoże" - też można spojrzeć przez pryzmat sporu Dobrej Nowiny 

z Prawem. Łoże to podobne jest do Prawa.  

Wcześniej niosło ono człowieka aż do Jezusa, teraz on może je nieść. Wcześniej 

człowiek był w nim uwięziony, uznając się za winnego i przeznaczonego na śmierć. Ono 

jednak przyniosło go do tego, który ma moc uzdrawiania i odpuszczania grzechów. Teraz 

człowiek powstał i może nieść swoje jarzmo, które stało się słodkie i daje życie. 

W podobnym kluczu możemy również zinterpretować ostatnie wskazanie Jezusa:                 

"idź do domu". Domem człowieka jest Bóg. Człowiek oddalił się od Niego i okazał się 

niezdolny iść w Jego kierunku. Teraz ostatecznie został uzdrowiony i może zacząć 

naśladować Syna, który go prowadzi do domu Ojca. 

Perykopa, która rozpoczęła się od wzmianki o powrocie Jezusa do domu, kończy się 

obrazem paralityka, który idzie do swego domu. 

Bóg zamieszkał między nami, abyśmy my znaleźli mieszkanie                    

w Nim. 



O ile wcześniej całe nasze życie było oddalaniem się od domu, o tyle teraz stało się 

powrotem do niego. Wygnanie stało się pielgrzymką.  

Człowiek powstał z martwych, idzie w wyznaczonym mu przez Jezusa kierunku. W Mk 

2,12 po raz trzeci pojawia się słowo "wstać": "on wstał na oczach wszystkich". W ten 

sposób podkreślony został publiczny charakter cudu. W zasadzie Jezus dokonywał cudów 

w ukryciu, prywatnie. Tu jednak zdecydował się ukazać wszystkim sens swego działania. 

"Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga" (Mk 2,12). Dosłownie ten wers można by było 

przetłumaczyć: "zachwycili się " czy "wyszli z siebie". 

 Zdumienie, jakiego doświadczyli zgromadzeni na widok Bożej mocy, pozwoliło im 

oderwać się od siebie samych i utożsamić z uzdrowionym.  

Inaczej ma się sprawa z uczonymi w Piśmie, którzy wcześniej monologowali w swoich 

sercach: "Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego".  

Jest to absolutna nowość Dobrej Nowiny:  

człowiek uwolniony został od swojego grzechu.  

Jezus uczynił widzialnym Boga miłości, którego wcześniej 

nikt nigdy nie widział. 

  

„Przyszli do Niego z paralitykiem” (Mk 2,3) 

Uleczenie tego paralityka oznacza zbawienie duszy, która po długotrwałej gnuśności 

życia tylko cielesnego wzdycha do Chrystusa. Potrzebuje ona jednak najpierw sług, którzy 

by ją podnieśli i przynieśli do Chrystusa, to znaczy dobrych lekarzy, którzy by dali 

nadzieję uleczenia i pomoc przez wstawiennictwo. Dobrze zostało powiedziane, że było 

ich czterech, bo na czterech księgach świętej Ewangelii opiera się wszelka moc i wszelkie 

słowo tych, którzy przepowiadają Ewangelię. Ale też może dlatego, że cztery są cnoty, na 

których wznosi się ufność umysłu dla osiągnięcia szczęścia [...] 

Pragną unieść paralityka, ale to uniemożliwia im tłum stojący wokoło. Tak bywa                         

i  z duszą, która po gnuśnej bezczynności ziemskiej tęskni do Boga i pragnie się odnowić 

lekarstwem niebiańskiej łaski, ale opóźniają to dawne przyzwyczajenia. Dlatego często 

wśród słodyczy modlitw wewnętrznych oraz w czasie czułej rozmowy z Bogiem wdziera 

się tłum myśli i przeszkadza ujrzeć Chrystusa. Co wtedy należy czynić? [...] 



 Trzeba wejść na dach domu, w którym naucza Chrystus, to znaczy należy pragnąć 

wzniosłości Pisma Świętego, a o Prawie Pańskim i Psalmach należy rozmyślać dniem                    

i nocą [...] 

Po zrobieniu otworu w dachu kładą chorego przed Jezusem, bo odsłoniwszy tajemnicę 

Pism przychodzi się do Chrystusa [...]. Dom, w którym znajdował się Jezus, był pokryty 

dachówkami. Odkrywszy godną pogardy zasłonę liter, jeśli tylko znajdzie się ktoś, kto ją 

nam odsłoni, odnajduje się Bożą moc łaski duchowej. Obnażenie z dachówek domu, w 

którym znajdował się Jezus, oznacza odnalezienie w niskości liter sensu duchowego                   

i  tajemnic niebiańskich  (Beda Czcigodny, "Komentarz do Ewangelii Marka" 2,3-5). 

Paralityk słyszy przebaczenie grzechów i milczy. Nic nie odpowiada na łaskę, bo 

bardziej liczył na uzdrowienie ciała niż duszy. I tak zajmował się opłakiwaniem ziemskich 

cierpień schorowanego ciała, że nie opłakiwał wiecznych kar schorowanej duszy i uważał 

za milsze obecne życie niż przyszłe. Słusznie zatem Chrystus wejrzał na wiarę tych, którzy 

go przynieśli, a do tego stopnia nie wziął pod uwagę nierozumność chorego, że dzięki 

wierze innych dusza została uleczona przed ciałem [...]. Spójrzcie na to miejsce. Bóg nie 

pyta głupców o ich wolę, nie wygląda wiary u niewidzących, nie bada głupich pragnień 

chorego, lecz odnosi się do wiary drugiego  (Piotr Chryzolog, "Mowy" 50,3-4). 

 

 

„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2, 5) 

Gdy to powiedział, chciał by Go uznano za Boga, choć ludzka natura zasłania Go 

jeszcze przed oczami ludzkimi. Ze względu na czynione przez Niego znaki i cuda 

porównywano Go do proroków, bo oni również dokonywali cudów. Ale przez to, że 

odpuszczał grzechy, co nie jest dziełem człowieka, ale właściwością Boga, pokazał sercom 

ludzkim, że jest Bogiem  (Piotr Chryzolog, "Mowy" 50, 5). 

 

„Weź swoje łoże i idź do domu” (Mk 2,11) 

Kiedy sprawił, że paralityk wstał, posłał go do domu. Okazał w ten sposób swoją 

pokorę oraz to, że całe wydarzenie nie było rodzajem przywidzenia. Świadków niemocy 

paralityka czyni świadkami uzdrowienia. Zdaje się mówić" Przez twoją chorobę chciałem 

uleczyć tych, którzy wydają się by zdrowi, ale chorują na duszy. Skoro jednak tego nie 

chcą, to idź do domu, by uzdrowić tych, którzy tam są". Czy dostrzegasz jaki daje nam 

dowód na to, że On jest stwórcą duszy i ciała? 



 On uzdrawia chorobę obu istotnych części człowieka i ujawnia rzecz niedostrzegalną 

dla oczu przez widoczny znak                              (Jan Chryzostom, "Homilie na 

Ewangelię według św. Mateusza" 29,3). 

Ma wielką moc Ten, który słowem w formie rozkazu leczył słabości innych. czy 

wyglądał na słabego, kiedy rozkazał paralitykowi: "Wstań, weź łoże i chodż"? Udzielił mu 

łaski zdrowia wtedy, gdy tamten o to prosił ( Ambroży, "O wierze do cesarza 

Gracjana" IV, 5, 53) 

 

Chrystus Łazarz 

Medycyna leczy choroby ciała. Filozofowie mówią, że mądrość jest lekarstwem dla 

duszy i uwalnia ją od namiętności. Natomiast dobry Pedagog, Mądrość, Słowo Ojca, który 

stworzył człowieka, troszczy się o całe jego jestestwo. Jako wszechmocny Lekarz 

ludzkości leczy jednocześnie ciało i duszę. Zbawiciel powiedział bowiem paralitykowi: 

"Wstań, weź łóżko, na którym leżysz, i idź do domu", i natychmiast paralityk został 

uzdrowiony. Dusze leczy poprze polecenia, łaski, rady.  (Klemens Aleksandryjski, 

"Wychowawca" 1,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 2, 1 – 12  "Słowo wśród nas" 

 

nr 13 – 1993 

Po uzdrowieniu w okolicy wielu ludzi i dokonaniu wielu cudów Jezus powrócił do 

Kafarnaum, najprawdopodobniej do domu Szymona i Andrzeja. Otaczali Go nie tylko 

przyjaciele i uczniowie, ale i wielki tłum, który cisnął się wokół Niego, by go ujrzeć                     

i usłyszeć. Marek pisze o Jezusie, że „głosił im naukę” (Mk 2,2) – przepowiadał 

Ewangelię. 

Prawda słów Jezusa musiała wywrze na zebranych wielkie wrażenie, skoro kilku 

mężczyzn zdecydowało się podjąć radykalna akcję mającą na celu doholowanie w jakiś 

sposób do Jezusa ich sparaliżowanego przyjaciela. Spuścili Go na linach przez dach domu.  

Jezus wyraził uznanie dla ich wiary, po czym zrobił rzecz nieoczekiwaną – przebaczył 

człowiekowi jego grzechy (Mk 2,4-5). Niektórzy z uczonych w Piśmie natychmiast 

poddali w wątpliwość  władze odpuszczania grzechów przez Jezusa. W głębi serc 

oskarżyli Go o bluźnierstwo, Stary Testament nauczał bowiem, że tylko Bóg może 

odpuścić grzechy. 

 Jezus, mówiąc „Synu odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5), uczynił 

się równym Bogu.  

Ponieważ Jezus znał myśli uczonych w Piśmie, ukazał następnie swą władzę 

uzdrawiania z chorób ciała mocą swego słowa. Zdumieni ludzie oddali chwałę Bogu, 

mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2,12). Ale mimo 

tego cudu niewielu uwierzyło w Jezusa. Co więcej, widzimy później, że ich niewiara 

jeszcze bardziej się pogłębiła (Mk 3,6). 

Dla Żydów „Dobrą Nowiną” było ogłoszenie czasu, w którym Bóg wypełni obietnice 

względem swego ludu. Jezus stanął pośrodku nich i ogłosił ten czas. Ludzie okazali się 

jednak głusi na Jego słowa; nie otworzyli swoich serc, a ich umysły były pogrążone w 

ciemnościach. Ludzkim umysłem nie byli w stanie pojąć  tego, co działo się na ich oczach, 

mimo, że Jezus dokonywał cudów, które uwiarygodniały Jego dzieło. Ludzki umysł nie 

jest ze swej natury duchowy. Dostrzegamy to wyraźnie, widząc, jak bardzo nasze umysły 

są przesiąknięte egoizmem, interesownością i jak mało w nich Bożej miłości. Zamiast 

zwrócić się do Jezusa sami szukamy rozwiązań dręczących nas problemów. Nasze serca 

raczej ufają ziemskiej mądrości niż szukają objawienia Ducha. 

Prośmy dziś Ducha Świętego, aby oświecił nas Boskim światłem Chrystusa.             

Niech przeniknie ono do naszych serc i umysłów i dokona w nas trwałej przemiany. 



46 -1996 

Dramatyczna historia z dzisiejszej Ewangelii opowiada o tym, jak Jezus uzdrowił 

paralityka opuszczonego z dachu przez przyjaciół. Opis uzdrowienia jest pierwsza z pięciu 

opowieści o sporach miedzy dostojnikami religijnymi a Jezusem, które odnotowała 

Ewangelia według św. Marka (Mk 2,1-3,6). Trwając uparcie przy swoich poglądach, 

uczeni w Piśmie i faryzeusze byli zamknięci na objawiające się w Chrystusie Boże 

współczucie, miłosierdzie i miłość.  

W opowieści o uzdrowieniu paralityka widzimy istotę sporu pomiędzy Jezusem a 

przywódcami religijnymi. Ujawnił się on, gdy Jezus odpuścił choremu jego grzechy (Mk 

2,5). W Starym Testamencie moc odpuszczania grzechów zastrzeżona była dla samego 

Boga (Wj 34,6-7; Iz 43,25). Jezus nazywał sam siebie „Synem Człowieczym”, który ma 

władzę odpuszczania grzechów (Mk 2,10).  

Tradycja żydowska w tym czasie rozumiała biblijny tytuł „Syna Człowieczego”               

(Dn 7,13-14) jako odnoszący się do Mesjasza mającego zaprowadzić na świecie królestwo 

Boże. Jezus identyfikował się z ta postacią mesjańską, aby w ten sposób zacząć objawiać, 

kim jest, i przygotować lud na przyjęcie dzieła, którego miał dokonać przez swoją mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie. 

Reakcja prostych ludzi na to wydarzenie była zupełnie inna niż reakcja uczonych w 

Piśmie (Mk 2,7.12). Tłumy były zdumione i wielbiły Boga mówiąc: „Jeszcze nigdy nie 

widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2,12). W odpowiedzi na cud ludzie ci poszli za 

Jezusem stając się Jego wyznawcami. 

 Dlaczego prości ludzie przyjmowali Chrystusa, podczas gdy przywódcy religijni 

pozostawali ślepi na objawioną prawdę?  

Odpowiedzi należy szukać w ich wierze. Jezus widział wiarę tych, którzy przynieśli do 

Niego paralityka, a także wiarę samego chorego (Mk 2,5). 

 Św. Hilary, w swoim traktacie „O Trójcy”, napisał: „Umysł ludzki, chociaż jest 

zdolny do poznania Boga, nie otrzyma potrzebnego do tego światła wiedzy, jeśli 

dzięki wierze nie przyjmie Ducha Świętego”.  

Moc i miłosierdzie Chrystusa były wyraźnie widoczne dla tych, którzy patrzyli oczyma 

wiary; przywódcy religijni byli zaślepieni, ponieważ nie chcieli uwierzyć. 

„Panie, otwórz nasze oczy mocą Twojego Ducha, abyśmy potrafili wyraźniej 

dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu. Uzdrów nas z naszego dawnego sposobu 

myślenia, który ograniczał nasze rozumienie Twojego planu zbawienia.” 

      



68 – 1998 

Jak sądzisz, które słowa Jezusa zrobiły większe wrażenie na słuchających: 

„Odpuszczają ci się twoje grzechy” czy „Wstań, weź swoje łoże i chodź”                    

(Mk 2,9)?  

Marek przekazuje nam, że gdy zgromadzeni ludzi zobaczyli paralityka chodzącego, 

„zdumieli się wszyscy i wielbili Boga” (Mk 2,12). Często zewnętrzne znaki i cuda 

robią na ludziach o wiele większe wrażenie niż wewnętrzna przemiana, która jest przecież 

dużo ważniejsza. Paralityk z kolei – możemy przypuszczać – został najbardziej poruszony 

doznaniem Bożego przebaczenia. Nic nie może się bowiem równać radości i poczuciu 

wolności, jakich doświadczamy słysząc, że Jezus przebaczył nam nasze winy. 

 Można dostrzec pewne podobieństwo między sytuacją a pragnieniem 

Izraela, by ustanowić sobie króla tak jak inne narody (1Sm 8,4-7.10-22).  

Myśl o ustanowieniu ziemskiej monarchii była dla ludu bardziej pociągająca niż 

świadomość, że rządzi nimi niewidzialny Bóg. Przez Samuela Bóg ostrzegł Izraelitów 

przed ryzykiem, jakie niesie za sobą poddanie się ziemskiemu władcy. Mimo to, gdy nadal 

obstawali przy swoim, dał im upragnionego króla. Bóg posłużył się tą sytuacją, aby 

uświadomić swojemu ludowi, że ich status wśród krajów sąsiednich (o który tak walczyli) 

nie znaczy nic w porównaniu z faktem, że są oni narodem przez Niego wybranym i 

umiłowanym. 

 W swej niezmiennej mądrości Bóg posługuje się wydarzeniami z historii, 

aby pomóc nam zrozumieć, jakie są Jego zamiary względem nas.  

Bogu zależy nie tyle na naszym zewnętrznym wyglądzie, ile na stanie naszych serc. 

Jezus uzdrowił paralityka, aby udowodnić swoim przeciwnikom, „iż Syn Człowieczy 

ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2,10). Uzyskana przez paralityka 

możność chodzenia była widzialnym znakiem jego wewnętrznego wyzwolenia z niewoli 

grzechu i śmierci. Uzdrowione zostało nie tylko jego ciało, ale także – co o wiele 

ważniejsze – jego serce. 

Bóg pragnie nas uzdrawiać, ale chce to czynić po to, aby dać nam większą wolność 

miłowania Go i służenia Jego ludowi. Chce usunąć wszystko, co przeszkadza nam z 

radością pełnić Jego wolę i świadczyć o Jego obecności. Dlatego uzdrawia nas fizycznie i 

duchowo, czyniąc nas znakami Jego mocy i chwały na ziemi. Otwórzmy zatem serca przed 

Jezusem i pozwólmy, aby Jego przebaczenie i uzdrawiająca moc przeniknęły nasze dusze i 

ciała. 

„Panie Jezu, z wiarą prosimy Cię o uzdrowienie. Ty znasz nasze potrzeby; Ty znasz nasze słabości. 

Przyjdź i uzdrów nas, Panie! Uzdrów nasze serca i ciała, abyśmy mogli służyć Ci w wolności do końca 

naszych dni.” 



     

 

 

91 – 2000 

Zwróćmy uwagę na fakt, że uczeni w Piśmie nie dyskutowali z Jezusem na temat Jego 

władzy uzdrawiania. Byli oni oburzeni tym, że Jezus przypisuje sobie władzę 

odpuszczania grzechów.  

Mówiąc do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!” (Mk 2,11), Jezus 

udowodnił, że władza jaką otrzymał od Ojca, jest władzą nawet nad grzechem.  

 Pokazał, że kiedy przebacza, obdarza nowym życiem, nową nadzieją i nową 

szansą.  

On potrafi otworzyć drogi na pustyni i wypełnić koryta rzek na pustkowiu                   

(por. Iz 43,19). 

Bóg chce, aby ta rzeka – rzeka Jego życia – płynęła również przez miejsca 

pustynne naszych serc, gdyż pragnie naszego nawrócenia. Posłał swego Syna, aby 

ukazać nam, że ma moc przebaczenia, że Jego rzeka życia może przepływać przez nasze 

dusze, nawadniając wyschłą ziemię i rodząc nowe życie, nadzieję i radość. 

Czy kiedy popełniamy grzech, czynimy za niego pokutę? Czy wyznajemy go przed 

Panem? Jeśli tak, Jezus przebacza nam popełnione zło i posyła w dalszą drogę 

uwolnionych od bagażu zła. On zapomina o naszych grzechach: „Ja, właśnie Ja 

przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów” (Iz 43,25). Więcej, 

Bóg nie odsyła nas tam, gdzie rozpoczęliśmy naszą wędrówkę. On nas uzdrawia, 

ukierunkowuje nasze życie i wylewa na nas swoją łaskę i moc. 

Nie zasługujemy na przebaczenie Boga ani na żaden z Jego darów, ale Pan z radością 

obdarza nas swymi łaskami. Przyjmujmy je sercem przepełnionym wdzięcznością. Nie 

powracajmy do tych samych grzechów. Wzbudźmy żal, przyjmijmy miłosierdzie Boga i 

niech krew Chrystusa obmyje nasze dusze. Powstańmy i ruszajmy w drogę, jak paralityk 

uwolniony od grzechu i ufny w Bożą miłość. Pamiętajmy, że spoczywa na nas 

błogosławieństwo Boga – nie tylko Jego przebaczenie. 

„Ojcze, Ty jesteś Bogiem miłości i miłosierdzia. Ty posłałeś swego Syna, który 

wziął na siebie ciężar moich grzechów. Ty obmyłeś mnie  z moich przewinień.                

Chcę Cię wielbić. Chcę zawierzyć Twojej miłości i przyjąć Twój dar nowego życia.” 

      



101 – 2001 (123 – 2003) 

Wyobraź sobie, że jesteś paralitykiem, którego spuszczają na łożu 

przed Jezusa. Jezus kładzie na tobie swoją rękę i mówi: „Odpuszczają ci się twoje 

grzechy”.  

Czujesz wielką ulgę. Kiedy jednak faryzeusze zaczynają szemrać z niezadowolenia, w 

twym sercu budzi się myśl: „Wciąż jestem sparaliżowany”. Na szczęście Mesjasz 

przyszedł nie tylko przebaczać grzechy, ale też uzdrawiać ciało. Dlatego Jezus zwraca się 

do ciebie powtórnie i mówi: „Weź swoje łoże i chodź”. To najszczęśliwszy dzień w 

twoim życiu! 

 Życie i posługa Jezusa pokazują jasno, że troszczył się On o uzdrowienie 

całego człowieka – ducha, duszy i ciała – z niewoli grzechu. 

 Kobieta cierpiąca na krwotok najpierw uwierzyła, potem dostąpiła łaski fizycznego 

uzdrowienia (Mk 5,25-34). Niewidomy najpierw odzyskał wzrok, a następnie uznał w 

Jezusie swego Pana (J 9,1-38). Niewierzący często zaczynają wierzyć w Jezusa dzięki 

doświadczeniu mocy Jego uzdrowienia. 

Kiedy Jezus rozesłał siedemdziesięciu dwóch uczniów, polecił im głosić Dobrą Nowinę 

i uzdrawiać chorych (Łk 10,1-9). Księga Dziejów Apostolskich pełna jest opisów 

uzdrowienia i cudów czynionych przez napełnionych Duchem chrześcijan. 

Również przez ciebie Bóg ma moc uzdrawiania i dokonywania cudów.  

W swych staraniach, by nieść innym światło Chrystusa, próbuj rozeznać sytuacje, w 

których mógłbyś zaprosić Jezusa z Jego mocą uzdrawiania. Może wiesz o jakimś członku 

rodziny albo znajomym, który potrzebuje fizycznego uzdrowienia. Dlaczego nie 

zaproponować mu wspólnej modlitwy? Nie musisz wypowiadać żadnych specjalnych 

formuł; wystarczy, że pomodlisz się z wiarą, oczekując, że Bóg uczyni wielkie rzeczy. 

Większość z nas zadowala się przekonaniem, że Bóg potrafi uleczyć nasze dusze i 

przebaczyć nasze grzechy, nie jesteśmy jednak aż tak pewni, że może On uzdrowić nasze 

ciała. 

 Niech lęk, że nic się nie wydarzy, nie stawia bariery Bożemu działaniu w tobie. 

Będziesz zdumiony, kiedy ujrzysz, co może się stać, jeśli zaufa się Bogu. 

„Jezu, udziel mi ducha odwagi, abym umiał modlić się za chorych i wierzył                   

w Twą uzdrawiającą potęgę. Przyprowadź do mnie ludzi, za których mógłbym się 

modlić i którym mógłbym opowiadać o Tobie. Okaż, Panie swoją moc i bądź dziś 

uwielbiony!” 



     124 – 2003 

"Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego". (Mk 2,12) 

Decydując się jechać na tygodniowe rekolekcje, Emilia miała już serdecznie 

wszystkiego dosyć. Mąż, od którego wiele się nacierpiała, odszedł do innej kobiety, 

pozostawiając jej cały trud wychowywania dorastających córek. Miała nadzieję, że 

odrywając się na tydzień od swoich problemów, w miłej atmosferze odzyska siły i powróci 

do równowagi psychicznej, mocno nadszarpniętej przez ostatnie przejścia. 

Niestety, już pierwszego wieczoru okazało się, że rekolekcje dotyczą problemu 

przebaczenia. Katechezy, homilie, medytacje zamiast uspokajać – drażniły, zmuszając do 

ciągłego wracania do bolesnych wspomnień. Po tygodniu wróciła do domu z uczuciem 

niedosytu.  

„Miesiąc po rekolekcjach – opowiada Emilia – jadąc tramwajem nagle zrozumiałam, 

czego Jezus ode mnie chce. Pchała mnie jakaś siła. Poszłam do męża. Byli w domu oboje. 

Kiedy powiedziałam, że chcę ich prosić o przebaczenie za moją nienawiść i zajadłość w 

stosunku do nich, byli zaskoczeni i myśleli, że coś ze mną nie w porządku. Nie chcieli 

mnie wpuścić. Dopiero kiedy wyjaśniłam, że byłam na rekolekcjach, uwierzyli, że mówię 

na serio. Ta kobieta zaprosiła mnie na kawę. To było tak, jakby twój największy wróg 

wyciągnął do ciebie rękę. A na koniec powiedzieli: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś 

podobnego. Wiesz, to właściwie chyba my powinniśmy cię przeprosić.” 

Wkrótce starsza córka Emilii z własnej woli również pojechała na rekolekcje. Dotąd 

trudno było ją namówić na pójście do kościoła. Ale ona również nigdy przedtem nie 

widziała czegoś podobnego. 

„Czemu On tak mówi?” (Mk 2,7) – powtarzamy wraz z faryzeuszami, słuchając 

słów o cudownych uzdrowieniach, o przebaczeniu, o wysłuchiwanych modlitwach. 

Przecież to nie działa. Nikt tak nie robi. Cudów nie ma. Bóg pomaga tym, którzy pomagają 

sobie. 

 Czy odważymy się być pierwszymi w środowisku, którzy zechcą wziąć 

Jezusa za słowo i naprawdę żyć Ewangelią?  

Wtedy, być może, na własne oczy ujrzymy, jak sparaliżowani duchowo powstają do 

życia. 

„Panie Jezu, wyrwij z letargu moją wiarę. Spraw, abym Twojego słowa nie 

przyjmował jedynie rozumem, ale wolą i sercem.” 

      

 



211 – 2011 

"Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy". (Mk 2,5) 

 

Nawet najsilniejsi, najaktywniejsi i najbardziej niezależni spośród nas mają coś 

wspólnego z paralitykiem, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Dotyczy to zresztą nas 

wszystkich, „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23).  

Każdy z nas „przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; wybrał siebie 

samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem 

przeciw swemu dobru” (KKK, 398). Dlatego każdy z nas potrzebuje usłyszeć słowa 

Jezusa: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5). 

Tak, nasze grzechy są nam odpuszczone. Niezależnie od tego, co zrobiliśmy, dlaczego 

to zrobiliśmy, a także komu to zrobiliśmy, Jezus gotów jest nam przebaczyć.  

 Świat nie widział nic podobnego temu, co dzieje się w duszy, której 

grzechy zostały odpuszczone.  

Nie musimy już uginać się pod brzemieniem paraliżującego poczucia winy i wstydu.              

A jeśli czujemy, że nasze ręce są zbyt słabe, by służyć Bogu, a nasze kolana zbyt omdlałe, 

by za Nim iść, możemy zostać umocnieni Jego łaską i miłosierdziem. 

Tak, nasze grzechy są nam odpuszczone. Boże miłosierdzie sprawia, że oczy 

niewidomych otwierają się, a uszy głuchych zaczynają słyszeć. Chromi skaczą, a niemi 

śpiewają z radości (Iz 35,3-6). Dokonuje tego sam Jezus. Ten, któremu została dana 

wszelka władza na niebie i na ziemi, mówi do ciebie: „Synu, odpuszczają ci się twoje 

grzechy”. 

Jeśli nie pamiętasz, kiedy po raz ostatni słyszałeś Go wypowiadającego te wspaniałe 

słowa, biegnij do sakramentu pokuty. Jeśli trzeba, rozbierz dach, pochyl się tak nisko, jak 

to konieczne, i stań w obecności Pana, który mówi ci: „Synu, odpuszczają ci się twoje 

grzechy”. 

Pozwól Duchowi Świętemu pokazać ci, co Jezus pragnie w tobie uzdrowić. Może jest 

to gniew i rozgoryczenie, a może urazy i pretensje. Pozwól, by Jego dotyk rozluźnił 

zaciśnięte węzły nieprzebaczenia, usuwając ból i napięcie. Pozwól, by Jego ciepło 

roztopiło lęk i poczucie niegodności z powodu twoich dawnych grzechów, popełnionych 

myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Już teraz, jeszcze dziś, Jezus jest gotów 

wypowiedzieć nad tobą słowa: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. 



„Jezu, przebacz mi. Uzdrów mnie. Ulecz to, co we mnie chore, rozmiękcz to, co 

twarde, i umocnij moje kroki na Twojej ścieżce. Pragnę dziś i zawsze kroczyć Twoimi 

śladami.” 

     

222 – 2012 

"Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego".  (Mk 2,12) 

 

Jezus wiele razy mówił swoim naśladowcom, że królestwo Boże przybliżyło się albo 

nadeszło, albo też że Jego przyjście będzie można rozpoznać na podstawie konkretnych 

znaków. Problem polega na tym, że umysł ludzki potrafi z łatwością obalać takie 

stwierdzenia, zwłaszcza jeśli nasze osobiste doświadczenie różni się od tego, co słyszymy, 

lub jeśli wydaje nam się to mało logiczne. Kiedy jednak oglądamy ewidentne znaki 

królestwa Bożego, nie mamy już wyjścia – musimy znaleźć sposób pogodzenia naszego 

ludzkiego myślenia z tym, co widzą nasze oczy. 

To właśnie wydarzyło się, gdy przez dach spuszczono do stóp Jezusa sparaliżowanego 

człowieka. Jezus stwierdził, że ma moc odpuszczania grzechów i udowodnił tę moc, każąc 

paralitykowi wstać i chodzić. Niezależnie od swoich dotychczasowych opinii o Jezusie, 

wszyscy świadkowie tego wydarzenia byli zmuszeni uznać, że mają do czynienia                       

z niezaprzeczalnym cudem. 

 Podobne cuda wydarzają się co pewien czas w Kościele także dzisiaj.  

Jednak zwykle przychylamy się do stwierdzenia, że nie dorównują one cudom Jezusa – 

chociaż On sam zapowiedział, że my będziemy czynić cuda „większe od tych” (J 14,12). 

Gdybyśmy regularnie dokonywali nadprzyrodzonych znaków, nasze kościoły z pewnością 

byłyby wypełnione po brzegi! 

Jednak pewne znaki królestwa Bożego mają miejsce również dziś – i umiejmy być za 

nie wdzięczni. W zeszłym roku na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu przybyły dwa 

miliony młodych ludzi. Wiele osób doświadcza głębokich uzdrowień wewnętrznych z ran 

spowodowanych chorymi relacjami. Pojawiają się liczne inicjatywy ewangelizacyjne, 

dzięki którym wielu ludzi może przeżyć głębokie nawrócenie lub pogłębić swoją wiarę. 

Przybywając do Nazaretu, Jezus dokonał zaledwie kilku uzdrowień (Mk 6,5), gdyż 

nie znalazł tam dostatecznej wiary. Oby to samo nie przydarzyło się i nam! Wierzmy 

w moc Boga i módlmy się o cuda.  



A kiedy je widzimy lub dowiadujemy się o nich, dziękujmy za nie Bogu. Jezus 

pragnie, byśmy wierzyli w Jego obecność oraz w Jego Bożą moc, która uzdrawia, 

zbawia i przemienia. Oczekuje od nas nadziei i radosnej ufności. 

„Duchu Święty, otwórz mi oczy, abym dostrzegał wokół siebie znaki królestwa 

Bożego. Pomóż mi rozpoznawać Twoją obecność i Twoje działanie w ludziach, 

których spotykam, i w sytuacjach dnia codziennego.” 

 

223 – 2012 

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu odpuszczają ci się twoje 

grzechy”. (Mk 2,5) 

 

 Czy zwróciłeś uwagę na pewien szczegół w powyższym zdaniu? Jezus odpuścił 

grzechy temu człowiekowi i uzdrowił go z paraliżu, widząc wiarę jego 

przyjaciół.  

Poruszyła Go wiara nie samego paralityka, lecz wiara tych, którzy go przynieśli.              

Ci czterej mężczyźni stali teraz przed nim wraz ze swym chorym przyjacielem, 

przekonani, że skoro zdołali dotrzeć z nim do Jezusa, to z pewnością zostanie on 

uzdrowiony. Kochali go i wierzyli w moc Jezusa tak bardzo, że nie zawahali się nawet 

rozebrać dachu. 

Jest to wspaniała ilustracja tego, czym jest prawdziwa przyjaźń. Choć i sam 

paralityk z pewnością miał wiarę, to dotarł do Jezusa jedynie dzięki wierze                            

i determinacji swoich przyjaciół. Gdyby nie oni, nie mógłby już nigdy w stanie 

samodzielnie się poruszać ani doświadczyć jezusowego przebaczenia. 

Jezus nigdy nie mówił, że życie chrześcijanina ma być samotną podróżą.  

Wręcz przeciwnie, nasza wiara umacnia się, kiedy jesteśmy otoczeni braćmi                       

i siostrami udzielającymi nam swego wsparcia. Kiedy świat propaguje niezależność               

i poleganie na sobie, Jezus radzi nam wspierać innych i korzystać z ich wsparcia. 

Dlatego na misje zawsze posyłał swych uczniów po dwóch.  

Zdawał sobie sprawę, że potrzebują oni siebie nawzajem, by jeden pomagał drugiemu 

w chwilach słabości i zmęczenia. Wiedział, że potrzebują siebie, by nie ulec pokusie 

pychy albo zniechęcenia czy załamania w obliczu trudności i przeciwności. 

A ty, czy masz braci i siostry, którzy pomagają ci zbliżyć się do Jezusa czy masz ludzi, 

dla których gotów byłbyś zrezygnować ze swoich planów, aby pomóc im w kryzysie?  



Dobrze jest mieć jednego czy dwóch wierzących przyjaciół, którzy mogliby pomóc ci 

wzrastać w wierze i dla których także ty byłbyś oparciem. Bóg nie chce, abyśmy kroczyli 

przez życie samotnie. Bądźmy otwarci na Jego wspaniały dar, którym jesteśmy dla siebie 

nawzajem. 

„Dziękuję Ci, Panie, za dar przyjaźni. Ty obiecałeś, że będziesz z nami zawsze. 

Dziękuję Ci za to, że wypełniasz tę obietnicę, dając mi wiernych przyjaciół.” 

 

 


