
Mk 3,  20 - 30

(20) Potem przyszedł  do  domu,  a  tłum znów się  zbierał,  tak,  że  nawet
posilić się nie mogli. 

(21) Gdy  to  posłyszeli  Jego  bliscy,  wybrali  się,  żeby  Go  powstrzymać.
Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. 

(22) Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma
Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. 

(23) Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może
szatan wyrzucać szatana? 

(24) Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie
może się ostać. 

(25) I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się
ostać.

(26) Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to
nie może się ostać lecz koniec z nim. 

(27) Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli
mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. 

(28) Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których
by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 

(29) Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. 

(30) Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.



Oszczerstwa uczonych w Piśmie    (Mk 3, 20 - 30)

Omawiana perykopa rozpoczyna się od zaskakującego stwierdzenia: "Wybrali się, żeby
Go  powstrzymać.  Mówiono  bowiem:  <Odszedł  od  zmysłów>" (Mk  3,21).
Wypowiedź tę należy odczytywać w kontekście całej Ewangelii św. Marka. 

 Ewangelista utrwalił ludzkie rysy Mistrza z Nazaretu.

 W sposób niezwykle śmiały pisze o Jego ludzkich uczuciach. 

 Mistrz  odczuwał  litość  na  widok  trędowatego,  który  padł  przed  Nim  na  kolana
(Mk 1, 41). 

 Wybuchał gniewem z powodu zatwardziałości serc Jego przeciwników (Mk 3, 5), 

 dawał  wyraz zdziwienia  z powodu niedowiarstwa mieszkańców Nazaretu (Mk 6,  6)
i oburzeniu na apostołów, którzy nie chcieli dopuścić do Niego dzieci (Mk 10, 14). 

 Jezus westchnął, zanim uzdrowił głuchoniemego (Mk 7, 34).

 Ewangelista pisze też, że Jezus pytał uczniów, o czym rozmawiali (Mk 9, 16. 33). 

 Ponadto stwierdza, że Jezus był ,,Nazarejczykiem” (Mk 1, 24; 14, 67), ,,cieślą, synem
Maryi” (Mk 6, 3), uchodził za ,,rabbiego” (4razy), ,,uczonego w Piśmie” (12 razy) czy
,,proroka” (Mk 6, 15; 8, 28). 

Z  tego  wynika,  że  nie  brał  pod  uwagę,  iż  to  wszystko  może  wzbudzić  wątpliwość
czytelników co do bóstwa Mistrza.

 Człowieczeństwo Mistrza z Nazaretu jest nakreślone tak mocno, że jeżeli zacytuje
się tylko wyżej wspomniane teksty, to trudno mówić o Jego bóstwie i o jedności
Jego woli i wolą Ojca. 

Nasuwa się  raczej  wniosek,  że  cieśla  Jezus  (Mk 6,  3)  jest  tylko człowiekiem,  tyle  że
wyposażonym w jakieś  nadprzyrodzone  przymioty.  Ewangelia  św.  Marka  nie  pozostawia
jednak  wątpliwości,  że  Mistrza  z  Nazaretu  nie  można  zamknąć  w  kategoriach  czysto

ludzkich.  Marek  wyraża  tę  myśl,  posługując  się  różnymi  określeniami,  jak:  Mesjasz,
Syn Człowieczy, Syn Boży. 

Już na początku swojej ewangelii Marek podkreśla, że poświęci ją Jezusowi Chrystusowi,
czyli  Mesjaszowi,  oraz  Synowi  Bożemu  (Mk  1,  1).  Z  tego  między  innymi  powodu
przypomina tak wiele cudów dokonanych przez Mistrza z Nazaretu. 



Trzeba  też  pamiętać,  że  ewangelie  stały  się  oficjalnymi  księgami  Kościoła  i  zostały
włączone do czytań liturgicznych. Czy można sobie wyobrazić, że uczyniono by to, gdyby
deprecjonowały one Jezusa?

Marek Ewangelista nie ukrywał ludzkich cech Jezusa, a także tego, że był On postrzegany
na sposób ludzki. O tym drugim zjawisku świadczy choćby przytoczenie opinii krążącej o
Nim : ,,Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów” (Mk 3, 20). 

 Jezus rozwijał niezwykle intensywną działalność na terenie Galilei. 

 Nie tylko nauczał, ale także uzdrawiał. 

 Szymon  i  jego  towarzysze  oświadczyli  w  pewnym  momencie:  ,,Wszyscy  Cię
szukają” (Mk 1, 37). 

 A On  „chodził  po  całej  Galilei,  nauczając  w ich  synagogach i  wyrzucając  złe
duchy” (Mk 1, 39). 

 „A ludzie zewsząd schodzili się do Niego” (Mk 1, 45). Nie można się było nawet do
Niego docisnąć (Mk 2, 2). 

 Kiedy zaś znalazł się nad Jeziorem Galilejskim: „Przyszło za Nim wielkie mnóstwo
ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic
Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele zdziałał”
(Mk 3, 7-8).

 Z tego wynika, że Jezus całkowicie oddał się pracy. 

Trzeba także pamiętać, że głosił bardzo niepopularne prawdy, a przede wszystkim że już
na samym początku wszedł w konflikt z przywódcami religijnymi. Czy zatem może dziwić,
że najbliżsi członkowie rodziny uważali, że  „odszedł od zmysłów”, skoro walczy o takie
sprawy. Jego zachowanie i nauczanie mogło wydawać się dziwne i niezrozumiałe, zwłaszcza
praktycznym mieszkańcom Galilei.

 Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku św.
Franciszka z Asyżu.

Jego ojciec również był człowiekiem bardzo praktycznym i uważał syna za szaleńca i
wszelkimi sposobami, nawet bardzo brutalnymi, starał się doprowadzić go do opamiętania.
Podobnie sądzi zawsze wielu ludzi, gdy patrzą na osoby, które zamiast urządzić się w życiu,
walczą o jakieś ideały. Uważają, że komplikują sobie one tylko stosunki z innymi. Starają się
im czasem pomóc, usiłując ich odwieść od głoszenia jakiś mrzonek. Są przekonani, że tym
samym troszczą się o ich dobro. 



Wszystko  wskazuje  na  to,  że  podobnie  było  w opisywanym przez  Marka  przypadku:

„bliscy [Jezusa] wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od
zmysłów” (Mk 3,  21).  W tekście  nie  ma jednak słowa o Maryi.  Wplątywanie  Jej  w te
historie jest nadużyciem.

 Zarzut uczonych w Piśmie był jeszcze poważniejszy. 

Kim oni byli? Chociaż naród wybrany był wykształcony w Piśmie Świętym i w Prawie, to
jednak znajomość ta nie była wystarczająca, aby uczynić ze wspólnoty nosicielkę tradycji.
Przeciwnie, wewnątrz wspólnoty istniała ściśle określona grupa, która spełniała to zadanie.

Byli to właśnie uczeni w Piśmie. Stanowili oni osobną grupę, zwaną także „pisarzami”.
Nazwa  pochodzi  od  hebrajskiego  sofer („pisarz”).  Byli  nazywani  też  „ludźmi  Księgi
(Prawa)” „ludźmi mądrości”, a także „nauczycielami” czy „mistrzami” (rabbi).

Badania wykazały, że w świecie starożytnym, a w sposób szczególny w judaizmie, wielkie
znaczenie  miała  tradycja  ustna,  która  była  wypróbowanym  i  pewnym  środkiem
przekazywania słów i czynów wielkich uczonych w Piśmie. 

Pojawiali się oni, począwszy od okresu niewoli babilońskiej. Czytanie i badanie Prawa –
Pisma Świętego  –  pozwalało  na  wygnaniu  zachować  ducha  wiary  i  jedności  narodowej.
Przyczynił się do tego Ezdrasz, który  „był uczonym, biegłym w Prawie Mojżeszowym”
(Ezd 7, 6). 

On  to  właśnie  po  powrocie  do  Jerozolimy „mocno  postanowił  badać  i  wykonywać
Prawo Pańskie oraz czynić w Izraelu więcej ustaw i ładu” (Ezd 7, 10).  W jego ślady
wstępowało co raz więcej mężów, starając się posiąść głęboką znajomość Biblii. 

Uczeni w Piśmie cieszyli się niezwykłym poważaniem uczniów, którym przekazywali całą
swoją  mądrość  pochodzącą  z  tradycji.  Jeżeli  ktoś  chciał  dobrze  poznać  Pismo  Święte,
szczególnie Torę, szedł do szkoły jednego mistrza. Tylko w ten sposób sam się mógł nim
kiedyś stać. 

Szkołę tę nazywano bejt ha-midrasz („domami mądrości”). Uczono w nich interpretacji
Pisma  Świętego  na  podstawie  ustnej  tradycji.  Uczeń  (talmid)  przechodził  specyficzną
formację  naukową,  która  pozwalała  mu  przyswoić  sobie  dokładnie  słowa  mistrza  i
przekazywać je ustnie następnym pokoleniom. Pozostając w zażyłych stosunkach z mistrzem,
uczył  się  kazuistyki  Prawa,  tj.  praktycznego  zastosowania  Tory  do  konkretnych  sytuacji
życiowych (halacha), a także otrzymywał pouczenia moralne i budujące (hagada). 

Uczeni  w  Piśmie  nie  tworzyli  osobnego  stronnictwa.  Rekrutowali  się  ze  wszystkich
warstw ludności i ze wszystkich ugrupowań religijno-politycznych. Wielu z nich należało do
stronnictwa faryzeuszy. Tylko bardzo niewielka liczba wywodziła się z rodzin kapłańskich.



W szkołach rabinackich większe znaczenie niż same metody przekazywania prawdy miały
relacje między nauczycielem-rabbim a jego uczniem. Chodziło o to, aby uczniowie nie tylko
słuchali sentencji mistrza, ale także obserwowali, jak on żyje według Prawa, starając się go
naśladować. W ten sposób mistrz przekazywał uczniowi mądrość w dziedzinie interpretacji
Prawa i swoje doświadczenie życiowe. Uczeń wchłaniał mądrość tradycji oczami, uszami i
wszystkimi zmysłami, towarzysząc mistrzowi. Musiał słuchać i patrzeć. Był świadkiem nie
tylko słów mistrza, ale także jego czynów.

W różnorodny sposób więc zdobywano mądrość. 

W Talmudzie czytamy: „Większa jest Tora niż kapłaństwo i władza królewska. Bo władzę
królewską można zdobyć za pomocą trzydziestu cech, a kapłaństwo za pomocą dwudziestu
czterech,  ale Tora  może zostać  zdobyta  przez czterdzieści  osiem rzeczy.  Oto one: nauka,
natężony słuch, głośnie recytowanie, mądrość serca, strach, bojaźń [Boża], pokora, radość,
czystość, świadczenie usług mędrcom, uwaga wobec współtowarzyszy, sofizmaty uczniów,
równowaga  ducha,  czytanie,  Miszna,  umiarkowanie  w  interesach,  umiarkowanie  w
stosunkach z ludźmi, umiarkowanie w wygodach, umiarkowanie w spaniu, umiarkowanie w
mówieniu,  umiarkowanie  w  śmiechu,  cierpliwość,  dobroć  serca,  wiara  mędrców,  godne
przyjmowanie cierpienia.

 [Może ją zobaczyć] ten, kto zna swoje miejsce na ziemi, cieszy się z tego, co jest jego
udziałem, wyrzeka się pewnych rzeczy i nie pragnie dobra dla siebie, sam miłowany, miłuje
Boga i ludzi, kocha się w czynieniu dobra, kocha prawe drogi, kocha karanie, a stroni od
czczej chwały, nie chełpi się w głębi serca swoją wiedzą i cieszy się z nauczania innych,
dźwiga jarzmo razem z towarzyszem i zawsze przeważa szalę na jego korzyść, prowadzi go
do prawdy i prowadzi go do pokoju, a sercem spoczywa w swojej prawdzie, pyta i pilnie
słucha, i gromadzi, uczy się po to, aby nauczać innych, uczy się, aby działać, czyni mądrym
swego nauczyciela i wytęża słuch, i mówi, powołując się na kogoś”.

Uczeni w Piśmie oskarżyli  Jezusa,  że działa  mocą Belzebuba,  władcy złych duchów,
Zarówno w Starym (2  Krl  1,2),  jak  i  w  Nowym Testamencie  przywódca  złych  duchów
nazywany jest Belzebubem („Panem much” – Mt 10,25). Prawdopodobnie mamy tutaj do
czynienia z szyderczym przekręceniem imienia Baal-Zebul, bóstwa z Ekronu.

Przeciwnikom  Jezusa  nie  przeszkadzało  to,  że  wyrzucał  złe  duchy  z  ludzi,  burzył
królestwo  ciemności.  Nie  przeszkadzało  im  także  i  to,  że  duchy  ciemności,  wychodząc
z człowieka, wydawały okrzyki nienawiści i bólu na widok Mistrza. Dlatego Jezus starał się
zwrócić uwagę na to, jak mało uzasadnione są stawiane Mu zarzuty. 

Według Niego nie uwzględniono pewnych faktów, które mogłoby rzucić na sprawę inne
światło.  Nie  odpowiadał  na  oszczerstwo bronią,  którą  był  zwalczany.  Usiłował  nawiązać
dialog z przeciwnikami; skłonić ich do tego, aby swoją decyzje opowiedzenia się za Nim lub
przeciw Niemu podjęli w sposób w pełni wolny i  świadomy.



Jezus, pokonując szatana (mocarza), realizuje królestwo Boże i stawia wszystkich przed
koniecznością podjęcia decyzji: albo z Nim, albo przeciw Niemu. Trzeciego wyjścia nie ma.
Przyszedł  jako  pasterz  czasów  ostatecznych  (Mt  15,24;  Ez  34,16),  aby  zgromadzić
rozproszoną owczarnię Izraela (Mk 14,27; Mt 9,36). 

 Nie można zachować neutralności wobec Jego nauczania i czynów. Tych, którzy
wciąż  pozostają  niezdecydowani,  kategoryczne  słowa  Jezusa  wzywają  do
jednoznacznego wyznania. 

Jest  to  więc  upomnienie  przynaglające  niezdecydowanych,  aby  odważyli  się  na
rozstrzygający krok.

Jezus  posłużył  się  obrazem dobrze  wówczas  znanym.  Zarówno  On  sam,  jak  i  Jego
przeciwnik są przedstawieni jako wojownicy.  To,  co rozgrywa się między człowiekiem a
szatanem, przypomina walkę. 

Przypowieść  Jezusa o domu mocarza,  który  jest  strzeżony,  ale  staje  się  przedmiotem
łupu,  ma  otworzyć  oczy  na  to,  że  On  przez  wypędzanie  złych  duchów  wyrywa  ludzi
z mocy szatana. Z tego zaś wynika, że już uprzednio go związał (Mt 12,29). 

Związanie szatana był jednym ze znaków czasów ostatecznych (Ap 20,1n.). Skoro do
tego doszło, to można uznać, że nadszedł już mesjański czas zbawienia. 

Na  koniec  z  ust  Jezusa,  który  zwykle  głosił  nieskończone  miłosierdzie  Boga,  padły

zaskakujące słowa: „Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia,  lecz winien jest grzechu wiecznego” (Mk 3,29).

Czym jest grzech w wypadku człowieka? Na to pytanie zazwyczaj odpowiadamy bardzo
prosto: jest złamaniem Bożego przykazania. 

Taka  definicja  kryje  w  sobie  pewne  niebezpieczeństwo.  Tyle  razy  
z tego powodu jakiegokolwiek wyrzuty. Łamiąc na przykład przepisy drogowe, ważne dla
nas jest  tylko,  czy zostaniemy na tym przyłapani  czy też nie.  Podobnie podchodzimy do
grzechu. Uważamy, że jest to złamanie jednego z wielu przepisów. Tyle tylko, że tym razem
chodzi o zasady sformułowane przez Boga. A że Bóg jest nieskończenie miłosierny, więc –
tak sądzimy – właściwie grzechem nie musimy się za bardzo przejmować. 

Spójrzmy jednak na grzech inaczej. Pismo Święte stwierdza, że jest on odwróceniem się
od Boga. Człowiek jako stworzenie Boże odwraca się od Stwórcy, który jest samą Dobrocią,
samą Miłością. Człowiek postanawia żyć bez Niego; wyklucza Go ze swojego życia. I co
wtedy  pozostaje  Bogu?  Zmusić  takiego  człowieka  do  zmiany  postępowania.  Ma  On
wprawdzie  środki, aby to uczynić, ale chce, aby obok Niego stanęli ludzie wolni, którzy
poszli za Nim z miłości, a nie niewolnicy działający pod przymusem.



Jeszcze  lepiej  zrozumiemy  słowa  Jezusa,  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę,  w  jakich
okolicznościach  mówił  o  tym,  że  człowiekowi  nie  zostaną  odpuszczone  pewne  grzechy.
Stanowiły one reakcję na zachowanie się uczonych w Piśmie,  którzy Jego czyny miłości
przypisywali złemu duchowi. I robili to dlatego, że z góry byli nastawieni do Niego wrogo. 

Jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga, to Bóg akceptuje jego
wybór.

W  tym  kontekście  zastanówmy  się  nad  stwierdzeniem,  które  znajduje  się  w

Katechizmie Kościoła Katolickiego:

 „Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą
miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i  zbawienie darowane przez
Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do
wiecznej zguby".

Czy jest jednak możliwe uporczywe odrzucanie Boga? Czy człowiek jest w stanie trwać
niezmiennie  odwrócony  do  Niego  plecami?  Widocznie  jest  w  stanie,  skoro  Jezus  o  tym
mówił,  choć  Pismo  Święte  nie  wspomina  o  konkretnym  człowieku,  który  nie  otrzymał
przebaczenia.

Zamiast więc Bogu odmawiać miłosierdzia, przypatrzmy się raczej człowiekowi i jego
oskarżmy. Natomiast nie oskarżajmy Boga, bo On zawsze czeka na człowieka, byleby tylko
zwrócił się on ku Niemu.

„Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy” (Mk 3, 22)

W Ewangelii czytamy, że Żydzi podżegani przez diabła, wieloma obelgami obrzucali Pana
naszego i Zbawiciela, mówiąc o Nim, że przez Belzebuba, księcia, wyrzuca szatany […].
A Pan to wszystko cierpliwie znosił, aby dać nam wzór cierpliwości i pokory („Napomnienia
świętych Ojców” 19c)



Odpuszczenie grzechów polega na tym, że książę grzechu, podzielony sam w sobie, nie
panuje  w nas,  a  my wyzwoleni  z  mocy ducha nieczystego,  stajemy się  świątynią  Ducha
Świętego, który mieszkając w nas, powoduje wzrost i udoskonalenie naszej sprawiedliwości
[…].

 O  Panu  twierdzono,  że  wypędza  demony  za  pomocą  ich  przywódcy  Belzebuba.
Pan odpowiedział  na to,  że wypędza demony mocą Ducha Świętego. Wspomniany został
duch nieczysty, którego Pan ukazał jako podzielonego wewnętrznie z samym sobą.

 Natomiast wysławia w ten sposób Ducha Świętego, który nie tylko nie jest podzielony
sam ze sobą, ale także tych, których gromadzi razem, czyni niepodzielonymi wewnętrznie ze
sobą poprzez odpuszczenie grzechów, które dzielą wewnętrznie, i poprzez zamieszkanie już
w  oczyszczonych,  aby  byli  podobni  do  opisanych  w  Dziejach  Apostolskich:  „Wszyscy
wierzący mieli jedno serce i jedną duszę” (Dz 4, 22) (Augustyn, „Mowy” 71.21.34-35).

"Jak może szatana wyrzucić szatan?”(Mk 3, 23)

Być może ktoś, słysząc słowa Pana: „Szatan nie może wyrzucać szatana”, uzna je za
fałszywe dlatego,  że mówią o użyciu jakiejś  niższej  mocy do wyrzucenia szatana.  Niech
jednak  postara  się  właściwie  zrozumieć  to  powiedzenie:  Szatan  nie  oszczędza  ciała  lub
zmysłów  ciała,  ale  kusi  zmysły  w  celu  zdominowania  człowieka,  ażeby  poprzez  błąd
bezbożności osiągnąć większą władzę nad nimi. 

Szatan więc nie uderza w ciało jako takie, lecz w głębszą część człowieka, ażeby działać w
nim na sposób opisany przez apostoła: „według władcy mocarstw powietrza, które działa
w synach buntu” (Ef 2, 2). Szatan bowiem nie niepokoił ani nie uderzał  w ich ciała, ale
panował nad ich wolą czy też lepiej nad ich żądzą (Augustyn,  „O 83 różnych problemach”
79, 2).

„Jeśli mocarza nie zwiąże…” (Mk 3,27)

Na początku [dziejów] upadły anioł  przekonał  człowieka,  aby nie  słuchał  Stwórcy
i  w  ten  sposób  podał  się  jego  władzy.  Władza  zaś  jego  polega  na  nieposłuszeństwie
i odstępstwie od Boga. Tymi kajdanami związał on człowieka. Dla dobra zatem człowieka
wskazane było, aby sam diabeł został pokonany przeciwieństwem tamtych kajdan i sam
został związany tymi samymi kajdanami. 



Natomiast  człowiek  uwolniony  winien  wrócić  do  Boga.  Aby  porzucił
nieposłuszeństwo,  czyli  kajdany,  którymi został  związany.  Dzięki temu spętaniu diabła
człowiek został uwolniony, gdyż „nikt nie może wejść do domu mocarza i ograbić go,
jeśli wcześniej nie zwiąże samego mocarza” (Mk 3,27). 

To  dlatego  został  on  przedstawiony  jako  przeciwnik  Boga,  Stwórcy  wszystkiego.
I  poddany  Jego  nakazowi.  Nowy  Człowiek,  Słowo,  pokazał  mu,  że  jest  nieposłuszny
Prawu i odstępcą od Boga. Następnie skrępował go mocno prawie jak swego niewolnika
i  zabrał  jego  mienie,  czyli  ludzi  więzionych  przez  niego,  których  nie  słusznie
wykorzystywał do swych celów […]. 

Człowiek wcześniej zniewolony został wyrwany z mocy tego, który nim zawładnął,
dzięki miłosierdziu Boga Ojca, który się zlitował nad swoim stworzeniem i obdarzył je
zbawieniem przez  Słowo,  czyli  Chrystusa.  On  przywrócił  człowieka  do  poprzedniego
stanu, który na podstawie tego doświadczenia poznał, że życie wieczne zawdzięcza nie
samemu sobie, ale otrzymał je od Boga (Ireneusz, „Przeciw herezjom” 2,283-284).

„Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu…” (Mk 3,29)

Darowi  odpuszczania  grzechów  sprzeciwia  się  tylko  ten,  kto  wykazując  upór  serca,
sprzeciwia  się  pokucie  […].  Pan  klarownie  wyjaśnia,  na  czym  polega  grzech  przeciw
Duchowi Świętemu.

 Popełniają  go  ci,  którzy  uporczywie  sprzeciwiają  się  pojednaniu  z  Kościołem,
w którym mocą Ducha Świętego dokonuje się odpuszczenie grzechów […]. Ktokolwiek więc
popełniłby  grzech  przeciw  Duchowi  Świętemu,  dzięki  któremu  tworzy  się  jedność   i
wspólnota Kościoła, nie zyska nigdy przebaczenia, gdyż odrzuca miejsce, gdzie zyskuje się
odpuszczenie.  Słusznie zatem zostanie potępiony wraz z duchem, który sam w sobie jest
podzielony i pozostaje w niezgodzie z Duchem Świętym (Augustyn „Mowy”  71,33-34).

Bluźni  przeciwko  samemu  Duchowi  Świętemu  ten,  kto  widzi  w  kimś  owoc  Ducha
Świętego objawiającego wszędzie jedyną wiarę, a nie odnosi tego do Niego, ale przypisuje to
Przeciwnikowi (Bazyli Wielki, „Reguły moralne” 35).

Jeśli  ktoś  zaprzecza  odwiecznej  godności,  majestatowi  i  władzy  Ducha  Świętego
i uważałby, że demony są wyrzucane nie przez Ducha Świętego, ale przez Belzebuba, to nie
może być prośby o odpuszczenie grzechów tam, gdzie jest pełnia świętokradztwa, ponieważ
kto nie uznał Ducha Świętego, nie uznał również Boga Ojca i Syna, jako że ten sam jest Duch
Boga, który jest Duchem Chrystusa (Ambroży, „O Duchu Świętym” 1,3,54).



 Mk 3, 20 – 30

nr 13 – 1993

„Nasz biedny Don Bosko stracił rozum!” tak myśleli niektórzy z kolegów tego
włoskiego kapłana, kiedy usłyszeli o jego ambitnych planach ewangelizowania młodych
ludzi na całym świecie. W tajemnicy przed nim postanowili zamknąć go w zakładzie dla
chorych  umysłowo.  Kilka  dni  później  dwaj  z  nich  przyjechali  konnym  powozem  w
odwiedziny do księdza Bosko. Podczas prowadzonej przed domem pogawędki zaprosili go
na przejażdżkę po okolicy, mając nadzieję, że uda im się zamknąć go w powozie i nakazać
powożącemu końmi pognać do zakładu.

Ale zawsze czujny Don Bosko przejrzał plany swych kolegów. Kiedy zaprosili go do
powozu,  stanął  on uprzejmie z  boku,  mówiąc:  „Myślę,  że  znam jeszcze obowiązujące
maniery. Proszę, wy wsiadajcie pierwsi”.  Ci ociągając się,  weszli do środka. Wówczas
Don Bosko szybko zatrzasnął drzwi i krzyknął do woźnicy: „Prędko! Do zakładu! Masz
w  środku  dwóch  niebezpiecznych  wariatów!”  Cały  dzień  zajęło  tym  dwóm  księżom
przekonanie lekarza, że nie są oni oczekiwanymi pacjentami.

W  podobny  sposób  krewni  Jezusa  chcieli  zaoszczędzić  Mu  (i  sobie)  dalszych
kłopotów; wpływy Jezusa zataczały bowiem coraz szersze kręgi, a Jego słowa nabierały
coraz  głębszych  i  tajemniczych  znaczeń.  Myśleli  więc  o  tym,  jak  Go  powstrzymać.
Jezus zbił ich argumenty jednym stwierdzeniem (Mk 3,33-35): trzeba słuchać Boga bez
względu na cenę i na to, jak trudne i niewykonalne są jego żądania.

Czy nie usiłujemy „kontrolować” wymagań Boga? Czy nie obawiamy się, że może On
zażądać od nas więcej niż chcemy dać? Może chce On, byśmy pojednali się z kimś bliskim
i  odbudowali  zniszczoną  przyjaźń,  albo  pragnie,  abyśmy z  większa  szczodrobliwością
dzielili się z innymi naszymi dobrami? A może osądzamy ludzi, którzy w większym niż
my stopniu poświęcili swe życie służbie Chrystusowi? Czy nie obawiamy się przypadkiem
ich radykalności, tego, że przysporzą kłopotów sobie … a może również nam? Jak często
usiłujemy zabezpieczyć się przed samym Bogiem, którego miłość do nas zaprowadziła na
krzyż?

Oczywiście,  że  musimy  być  rozważni.  Czasem  mądrość  może  wzywać  nas  do
ostrożności lub cierpliwości. W każdym jednak wypadku musimy pytać samych siebie, czy
nie  kierujemy  się  czymś  innym  niż  miłością  do  Chrystusa.  Starajmy  się  iść  za  Nim
i być Mu doskonale posłuszni. 

Prośmy, aby Jego modlitwa stała się również naszą modlitwą:
„Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” (Mt 6,10).



46 – 1996

Jezus  rozpoczął  swoją  działalność  publiczną  w  Galilei  i  wieść  o  Nim  szybko
ogarnęła całą okolicę. Ludzie schodzili się zewsząd, aby usłyszeć jego naukę, otrzymać
przebaczenie i dostąpić łaski uzdrowienia. Przychodzili bardzo licznie, tak że zgodnie z
tym, co mówi Ewangelia, Jezus nie mógł podróżować swobodnie z powodu tłumów, które
Go otaczały. Choć Jezus przyszedł, aby okazać miłosierdzie, współczucie i miłość Boga do
grzeszników, jego rodzina i przyjaciele nie zawsze potrafili Go zrozumieć. Widzieli, że nie
odżywia  się  i  nie  odpoczywa  tak,  jak  powinien,  a  przy  tym  głosi  rzeczy  zupełnie
niesłychane (Mk 3,20-21). Ich ludzki rozum kazał im widzieć w Jezusie człowieka, który
„odszedł od zmysłów” (Mk 3,21) i nie potrafi zadbać o swoje własne potrzeby. Postrzegali
oni Jego słowa i czyny przez pryzmat własnego myślenia i – dla jego własnego dobra –
starali się Go powstrzymać.

Od tamtej  pory  nigdy  nie  brakowało  ludzi,  którzy  próbowali  „powstrzymać”
Jezusa, dostosować Jego postać do własnego sposobu myślenia i światopoglądu. 

Ci,  którzy  akceptują  Jezusa  jako  wspaniałego  nauczyciela  i  przykład  dla  całej
ludzkości,  a nie chcą uznać Go za Boga, naginają prawdę o Nim do własnych potrzeb
i celów. 

Angielski apologeta chrześcijaństwa, C. S. Lewis, pisał o takim myśleniu:

 „Człowiek, który byłby tylko człowiekiem, a przy tym mówił to, co mówił Jezus,
nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby on albo szaleńcem na równi
człowiekiem, który mówi o sobie, że jest sadzonym jajkiem, albo – diabłem z piekła
rodem. Wybór jest prosty; albo ten człowiek był, i jest nadal, Synem Bożym, albo też był
szaleńcem lub kimś jeszcze gorszym. Można zamknąć Go jako wariata, opluć Go i zabić
jak  wcielonego  demona,  albo  też  upaść  Mu  do  nóg  nazywając  Go  Panem i  Bogiem.
Nie  wysilajmy  się  jednak  na  protekcjonalne  bzdury  i  nie  nazywajmy  Go  wielkim
nauczycielem ludzkości.  On sam nie pozostawił  nam tej  możliwości.  Nie miał  takiego
zamiaru” („Zwyczajne chrześcijaństwo”).

My  także  próbujemy  podporządkować  Jezusa  swojemu  sposobowi  myślenia,  gdy
czujemy,  że  wyzwanie,  które  do  nas  kieruje,  przerasta  nasze  możliwości.  Za  każdym
razem, gdy nie podoba nam się Jego nauczanie zawarte w Piśmie świętym, próbujemy je
wygładzić, dopasować do naszego myślenia. W ten sposób staramy się ujarzmić Jezusa,
uczynić Go łatwiejszym do przyjęcia, tak by Jego osoba nie wprawiała nas w zakłopotanie.
Nie zapominajmy jednak o Duchu Świętym, na którym możemy polegać i  który ma moc
doprowadzić nas do całej prawdy. 

 Gdy nasz  umysł  będzie  otwarty  na  Jego  Boskie  prowadzenie,  Duch Święty
pozwoli nam pokonać wszystkie te trudności i pomoże nam osiągnąć radość.



68 – 1998  (134 – 2004)

 Rodzinie i przyjaciołom Jezusa musiało być bardzo trudno zrozumieć
Jego zachowanie. 

Nie  stronił  od  otaczających  Go  tłumów,  wdawał  się  w  spory  z  żydowskimi
przywódcami, służył potrzebującym i modlił się w dzień i w nocy. Ten fragment Ewangelii
daje nam jeszcze jeden przykład pokazujący, jak bardzo Jezus się trudził. Zszedłszy z góry
ze swymi nowo wybranymi Apostołami, zbliżył się do domu i zobaczył, że tłumy znów się
zebrały i czekają na Niego. Poruszony współczuciem, posługiwał im, tak że ani On, ani
Jego uczniowie nie mieli nawet czasu, by się posilić.

Przyjaciele i krewni, którzy Go obserwowali, zaczęli się obawiać, że Jezus nie potrafi
trzeźwo ocenić sytuacji.  Może nawet postradał zmysły? Ale podczas gdy Jego rodzina
martwiła się, że Jezus nie prowadzi życia, jakie przystało na rabina, On sam troszczył się
tylko  o  królestwo  Boże.  To  dla  królestwa  był  gotów  wykraczać  daleko  poza  utarte
schematy i kwestionować tradycje swego ludu. Jego serce pałało pragnieniem pełnienia
woli Ojca, dlatego troszczył się o każdego potrzebującego, który się do Niego zbliżał.

Historie takie jak ta ukazują nam wielką miłość Boga do nas.

 Podobnie jak Jezus nie odwracał się od tłumów zbierających się przed Jego domem,
tak  nie  odwraca  się  od  nas,  gdy  przychodzimy  do  Niego  z  naszymi  potrzebami  i
problemami.  On  przyjął  nasze  ciało,  aby  móc  nas  uzdrowić;  dlatego  w swej  wielkiej
miłości  nigdy nas nie odrzuca,  ale  bierze na siebie nasze słabości.  Prawdziwą rodziną
Jezusa są ci, którzy przychodzą do Niego z wiarą w to, że przyszedł On od Ojca, aby nas
zbawić z naszych grzechów i wyprowadzić z ciemności.

Zbliżamy  się  do  końca  Tygodnia  modlitw  o  jedność  chrześcijan.  Perspektywa
zjednoczenia z innymi chrześcijanami może dziś wydaje się nam jeszcze odległa, ale z
pewnością  zdołamy  przezwyciężyć  podziały,  jeżeli  wpatrując  się  w  serce  Chrystusa
zgodzimy się, by On sam uwalniał nas od postaw i sądów rodzących wzajemną wrogość.
Tylko idąc za Jezusem, tak jak czyniły to tłumy, możemy wzrastać w poznawaniu Jego
zamiarów i zbliżać się do pełnej jedności.

„Ojcze, naucz nas trwać przy Jezusie, który stał się jednym z nas.
Obdarz nas duchem miłosierdzia, współczucia, wyrozumiałości i jedności z naszymi

braćmi, i doprowadź nas do dnia, gdy wszyscy ujrzymy Cię twarzą w twarz.”



2018

"Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się
nie mogli."  (Mk 3, 20)

Zobaczmy, kto wszedł wraz z Jezusem do domu.

1. Najpierw Jego uczniowie, którzy w Niego wierzyli i próbowali Go zrozumieć. 
2. Następnie ludzie z tłumu, którzy w Jego cudach widzieli odpowiedź na swoje potrzeby. 
3. I  wreszcie  Jego  krewni,  którzy  kochając  Go,  byli  zaniepokojeni  rozmachem  Jego

działalności.

Z tych trzech grup najbardziej  przykuwają uwagę Jego krewni.  Nie  dość,  że nie  rozumieją,
dlaczego  postępuje  On  tak,  jak  postępuje,  to  jeszcze  chcą  Go  powstrzymać  i  zabrać  do  domu.
Dlaczego? Uważają, że nie dba On wystarczająco o siebie. Wiemy z innych fragmentów, że Jezus
często skracał sen, by spędzać całe godziny na modlitwie. Stracił także źródło utrzymania, porzucając
swój fach, by stać się wędrownym kaznodzieją. A opuszczając dom i rodzinę, pozbawił się niezwykle
ważnych dla każdego człowieka więzi.

  Modlitwa zamiast snu. 
  Brak czasu na posiłek. 

  Nieustanna troska o potrzeby innych. 
  Wyrzeczenie się własnych dochodów. 

Znamy ludzi, którzy właśnie w taki sposób spalają się dla Boga. Taka ofiarność może wydawać
się przesadna, ale w miłości jest to normalne. 

 Pomyślmy  o  misjonarzach  w  dalekich  krajach,  o  tych,  którzy  opiekują  się  obłożnie
chorymi bliskimi czy wychowują upośledzone dzieci. 

 Pomyśl  o  samotnych  rodzicach  czy  oddanych  duszpasterzach,  którzy  bez  chwili
wytchnienia troszczą się o swoich podopiecznych. Każdy z nich jest odbiciem ofiarności
Jezusa, który bez reszty oddał się innym.

Wyrzeczenie podjęte dla Pana i Jego ludu nigdy nie jest stratą. 
Nie  jest  też  stratą  spędzenie  nocy  na  modlitwie  czy  rezygnacja  z  własnej  wygody  w imię

miłości. Bóg widzi wszystkie nasze akty miłości i im błogosławi.

Módlmy się dziś za wszystkich misjonarzy, opiekunów, duszpasterzy i innych ofiarnych ludzi,
których znamy – i za tych, których wyrzeczenia pozostają w ukryciu.  A jeśli i twoje powołanie do
miłości wymaga radykalnych poświęceń, nabierz odwagi i pamiętaj, że inni wspierają cię modlitwą.

„Panie Jezu, dziękuję Ci za wyrzeczenia, których w Twoje imię dokonują Twoi słudzy. Przyjdź,
Panie, i umocnij ich swoją miłością”.



nr 46 – 1996

 Ewangelia według św.  Marka objawia z  każdym wydarzeniem coraz
wyraźniej, kim jest, a także kim nie jest Jezus. 

Jeden z  opisów mówi  o  tym,  jak  Jezus  spotkał  się  z  poważnym zarzutem ze  strony
uczonych w Piśmie, którzy uznali, że został opętany przez Belzebuba (imię demona, dosł.
„władca much”). Oskarżyli Go, że wyrzuca złe duchy przez „władcę złych duchów” oraz,
że ma w sobie „ducha nieczystego” (Mk 3,22.30).

Jezus wykazał błędność ich oskarżenia, zadając im jedno logiczne pytanie: „Jak może
szatan wyrzucać szatana?” (Mk 3,23). Z powodu swej zazdrości i zakłamania uczeni w
Piśmie nie dostrzegli tego, co dla innych było oczywiste: wyrzucając demony i uzdrawiając
ludzi,  Jezus  niszczył,  a  nie  budował królestwo szatana.  W ukryty sposób Jezus wskazał
swoim  rozmówcom,  że  przyszedł  ustanowić  królestwo  Boże  i  przez  to  złupić  „dom
mocarza” (Mk 3,27). Tych, którzy próbowali Go poniżyć, Jezus ostrzegł z powagą: ”Kto
by …zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien
jest grzechu wiecznego” (Mk 3,29). 

Kontekst  tego  zdania  jest  znaczący.  Jezus  zwracał  się  do  przywódców,  którzy
przypisywali  zbawcze  działanie  Boga  szatanowi.  Przekręcali  oni  prawdę,  odmawiając
przyjęcia Bożego daru zbawienia i narażając innych na takie samo ryzyko.

W pierwszej części swej wypowiedzi Jezus zaznaczył, że Bóg  jest skłonny wybaczyć
wszystkie „grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili” (Mk 3,28). Jest to
kolejny  krok  ku  objawieniu,  kim  jest  Syn  Człowieczy:  jest  On  tym,  który  ma  moc
odpuszczania grzechów.

Marek  zestawił  tę  opowieść  z  całą  serią  negatywnych  reakcji  na  Jezusa.
To  nagromadzenie  sprawia,  że  tożsamość  Jezusa  staje  się  wyraźniejsza,  ponieważ
udowadnia  On  po  kolei  nieprawdziwość  poglądów  przedstawiających  Go  w  sposób
karykaturalny.  Marek ukazuje równocześnie jaskrawą sprzeczność pomiędzy tym, co mówi
Jezus, a reakcją uczonych w Piśmie i  zwierzchników religijnych, którzy zamiast przyjąć
Jezusa,  odrzucają  Go.  Nawet  jego krewni  kwestionowali  Jego postępowanie  (Mk 3,21).
Uczniowie, a także tłumy prostych, ubogich ludzi – być może ze względu na swe potrzeby,
ale na pewno także ze względu na swoją otwartość – widzieli w Jezusie Mesjasza, który
z mocą zapoczątkował królestwo Boże na ziemi.

„Panie Jezu, tak jak wielu z tych, którzy Cię spotykali, doświadczam często
wątpliwości, strachu i uprzedzeń. Kiedy jednak Twój Duch dotyka mojego serca,
wiem, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Objaw mi, Jezu, siebie, bym Cię

rozumiał i znał coraz lepiej, i bym potrafił powierzyć Ci całe moje życie.”



90 – 2000

 Jezus przyszedł na świat, by zniweczyć dzieło diabła. 

Pozbawił  mocy  duchowe  potęgi,  które  od  upadku  pierwszych  rodziców czyniły  nas
niewolnikami grzechu. Ale do dziś nasze wyobrażenia o działaniu szatana są nieraz bardzo
dalekie od prawdy. Zamiast widzieć działanie szatana w naszych codziennych niepokojach,
frustracjach, zniechęceniu, które powodują naszą udrękę, myślimy, że atakuje on ludzi w
sposób, jaki oglądamy na filmach grozy: zrzuca ich ze schodów, ciska w nich talerzami,
straszy po nocach.

Szatan usiłuje  odciągnąć nas  od czystej  i  szczerej  pobożności (2  Kor  11,3).
Aby tego dokonać, nie musi odwoływać się do spektakularnych sposobów. Wystarczy, że
umocni  naszą  nieuporządkowaną  miłość  własną  i  ugruntuje  w  nas  przekonanie,  że
popełnione przez nas grzechy nie wymagają pokuty. Szatan niezauważalnie podsyca w nas
zazdrość,  gorycz,  żądze,  uprzedzenia  i  negatywny  sposób  myślenia.  Jeśli  damy  mu
możliwość działania, dzień po dniu będzie nas po cichu prześladował, i to tak długo, aż
staniemy się jego poddanymi.

Co mamy robić? Po pierwsze, ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, co wpływa na
sposób naszego myślenia. Dlatego często przeprowadzajmy rachunek sumienia. Próbujmy
nazywać po imieniu to, co niepokoi nas najbardziej, i przedstawiajmy to Jezusowi. Mówmy:
„Panie,  dziś  moje  myśli  opanował  niepokój”.  Prośmy  Jezusa,  by  pomógł  nam
przezwyciężyć zło swoją mocą: „Panie, odrzucam ten niepokój i cały powierzam się Tobie.
Broń mnie przed moją wadą główną”. Niech też nie zabraknie nam żalu i skruchy za to, co
już uczyniliśmy złego: „Panie, żałuję, że moje myśli opanowały smutek i rozpacz. Przebacz
mi i pomóż odwrócić się od tego zła. Obdarz mnie darem swego pokoju, darem nadziei,
darem pojednania”.

Kiedy żyjemy w Chrystusie, przestajemy być w mocy Złego.

Nie musimy podporządkowywać się ciemnościom tego świata. Nie musimy wieść życia,
którym kieruje niepokój i gniew. Bóg ma dla nas wszystko to, czego potrzebujemy, a w
Jezusie  mamy  dostęp  do  Jego  darów.  On  nauczy  nas  rozpoznawać  zasadzki  szatana  i
sposoby jego działania. On będzie nam pomagał iść przez życie. W każdy zakątek naszej
duszy  wleje  swoje  światło.  Przylgnijmy  więc  do  Chrystusa,  a  nie  zwiedzie  nas
nieprzyjaciel naszego zbawienia (Ps 89,22).

„Jezu, Ty jesteś opoką mojego zbawienia. Pokonałeś na krzyżu szatana
i pozbawiłeś go jego władzy nad światem. Niech moje serce wypełnia radość z Twego
zwycięstwa. Pomóż mi prowadzić życie człowieka, któremu przywróciłeś wolność.”



112 – 2002

W chwili chrztu zostaliśmy wyzwoleni przez krew Jezusa z niewoli szatana i staliśmy się
nowym stworzeniem. Szatan może być „Mocarzem” (Mk 3,27), ale Jezus jest potężniejszy
od niego! 

Czy wierzysz,  że Jezus unieszkodliwił  twego największego wroga? A teraz prosi  cię
tylko o jedno – abyś żył świadom tego zwycięstwa i pozwalał Mu kierować swoim życiem.
Ponieważ szatan zawsze stara się powrócić, powinieneś podjąć kilka praktycznych kroków,
które pozwolą ci uchronić twój umysł i serce przed jego atakami. Oto kilka wskazówek.

Wstając rano, oddaj swe serce Jezusowi i powierz Mu nadchodzący dzień. W ciągu dnia
zapewnij  sobie  choć  chwilę,  aby pobyć  sam na sam z  Jezusem.  Rozmawiaj  z  Nim
i słuchaj Go. 

Nawet jeśli twój czas jest bardzo napięty, proś Ducha Świętego, aby pomógł ci znaleźć
przynajmniej dziesięć minut na trwanie w obecności Zbawiciela. To powinno wystarczająco
cię wyciszyć i umocnić. Być może w innej porze dnia uda ci się znaleźć kilka minut na
czytanie Pisma świętego, by Boże słowo mogło przeniknąć twoje serce.

Jeśli twoje serce będzie poddane Jezusowi, szatan nie będzie miał do ciebie dostępu.
Próbując zaatakować twoje słabe punkty, napotka Jezusa, Mocarza silniejszego od siebie.

Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus pokonał moc szatana. Nasz nieprzyjaciel
jest teraz podobny do psa, który głośno szczeka, ale nie kąsa! Szatan nie może cię ukąsić,
jeżeli Jezus jest blisko ciebie, jeżeli opierasz swoje życie na Jego zwycięstwie. 

Pamiętaj, że 

 Bóg obdarzył cię „wszelkim błogosławieństwem duchowym” i 

 dał  ci  możliwość  bycia  „świętym  i  nieskalanym  przed  jego  obliczem”
(zob. Ef 1,3.4). 

Zaufaj mocy Boga i Jego łasce! Trwaj mocno przy Jezusie, a szatan nie będzie miał
nad tobą władzy.

„Przyjdź, Jezu, i króluj dziś w moim sercu. Pomóż mi stawić czoło wrogowi mego
zbawienia. Pragnę Cię kochać i czcić, pragnę ufać Twojej mocy.”



145 – 2005

"Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw
nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi." (Mk 3,27)

W wielu filmach i powieściach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to czarny bohater
uwodzi  czy  uprowadza  osobę  drogą  sercu  głównego  bohatera,  aby  osłabić  jego  opór
i uzyskać to, czego chce. Strategia ta ma na celu odwrócić uwagę głównego bohatera lub
wyprowadzić go z równowagi, tak aby stał się łatwą ofiarą kolejnego ataku.

Również w życiu duchowym działają czasem te same zasady, co w świecie filmów akcji
i powieści przygodowych. Tu czarnym charakterem jest szatan, a bohaterem Jezus. Gdzie
znajdziemy osobę bliską sercu bohatera? Jest nią każdy z nas. Dzień po dniu szatan usiłuje
przejąć  nad  nami  kontrolę,  w  nadziei,  że  w ten  sposób  osłabi  Jezusa  i  uszczupli  jego
zwycięstwo.

Możemy z  tego  wyciągnąć  ciekawy –  i  prawdę  mówiąc,  przynoszący  sporą  ulgę  –
wniosek, że tak naprawdę diabłu w ogóle nie zależy na nas samych. Dla niego jesteśmy po
prostu  jeszcze  jednym  „sprzętem”,  którym  ma  nadzieję  zranić  Jezusa  (Mk  3,27).
Świadomość  ta  pozwala  nam  w  nowym  świetle  spojrzeć  na  wszystkie  jego  pokusy  –
obietnica zaspokojenia, przyjemności czy satysfakcji nie jest niczym innym, jak tylko ułudą.
Diabeł  zwyczajnie bawi się naszymi emocjami w rozpaczliwym wysiłku przedstawienia
Bożych planów jako nierealistycznych, a wszystko po to, by zranić Jezusa.

Diabeł  nie  ma  nam  do  zaoferowania  niczego  poza  zwodniczymi  obietnicami
i niespełnionymi pragnieniami. 

 Jezus zaś proponuje nam prawdziwą wolność, przyjaźń z Bogiem i życie wieczne
w królestwie, gdzie nie będzie już smutku, cierpienia ani śmierci.

 Gdy spojrzeć rozsądnie na te dwie opcje, czyż wybór nie wydaje się oczywisty? Za kim
masz ochotę pójść? Czyj wpływ wyjdzie na dobre twoim decyzjom?

Jezus już pokonał diabła i wyzwolił nas z jego ucisku. Jeśli nawet jego głos wydaje nam
się jeszcze słodki, a propozycje kuszące, możemy się im oprzeć, wiedząc, że są to jedynie
puste  słowa,  a  jego  prawdziwym  celem  jest  nas  zniszczyć.  Zaufanie  do  Jezusa  i
posłuszeństwo  Jego  przykazaniom  –  to  najmądrzejszy,  najpewniejszy  i  najbardziej
opłacalny kurs, jaki możemy przyjąć w naszym życiu. Trwajmy więc przy Nim, a ujrzymy,
jak diabeł ucieka pokonany, a jego pokusy tracą swoją moc.

„Wychwalam, Jezu, Twoje zwycięstwo nad szatanem. Bądź dziś przy mnie, abym
żył dla Ciebie i Twoją mocą potrafił odrzucać wszelkie zło tego świata.”



211 – 2011

"Jak może szatan wyrzucać szatana?" (Mk 3,23)

W  całej  Galilei  aż  huczało.  Podobno  wszędzie  dokonują  się  jakieś  uzdrowienia.
Nawet  ludzie  opętani  przez  złe  duchy  doznają  uwolnienia.  A wszystko  to  czyni  jeden

Człowiek – Jezus z Nazaretu.  Nikt dotąd nie widział czegoś podobnego! Jak więc ci
uczeni w Piśmie mogą twierdzić, że On sam jest pod wpływem złego ducha? Czy naprawdę
sądzą, że dokonuje tych wszystkich cudów jakąś szatańską mocą?

Jezus zdemaskował fałsz ich myślenia.  Oczywiście,  że szatan nie wyrzucałby znikąd
samego siebie! Musi to się dziać mocą Bożą. Nie był to jednak tylko błąd w myśleniu.
Odrzucając możliwość, że przez Jezusa działa Duch Święty, uczeni w Piśmie ryzykowali
popełnienie jedynego grzechu, który nie może zostać przebaczony (zob. Mk 3,29). Jeśli nie
potrafili  uwierzyć w cuda dokonane przez Jezusa na ich oczach,  jak mogą uwierzyć w
zbawienie, które On im daje?

Nie  pozwólmy,  by  dzisiejsza  Ewangelia  zasiała  w  nas  wątpliwości  co  do  naszego
własnego zbawienia. Jeśli naprawdę wierzysz, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, już to
samo w sobie  jest  dowodem,  że  działa  w tobie  Duch  Święty,  prowadząc  cię  do  coraz
głębszej wiary. Natomiast pytanie, które z pewnością warto sobie postawić, to: „Co mam
czynić, aby Duch Święty działał w moim życiu z coraz większą mocą?”. Pamiętaj, że On
pragnie być twoim Obrońcą, Doradcą i Pocieszycielem w dobrych i złych czasach. Chce
pomagać ci w szerzeniu Ewangelii. Chce dawać ci światło na twoje własne życie, a także na
życie twoich braci i sióstr.

Jeśli pragniesz głębiej doświadczać działania Ducha Świętego, bądź pewien, że On sam
pragnie tego jeszcze bardziej.  Idź więc za Jego natchnieniami. Czytaj codziennie Pismo
Święte,  prosząc  Ducha  Świętego,  aby  pozwolił  ci  je  rozumieć.  Na  modlitwie  odrzucaj
rozproszenia, wsłuchuj się w Jego głos. Zapraszaj Go, aby był z tobą przez cały dzień –
w pracy, w domu z rodziną i w każdej sytuacji, w której potrzebujesz Jego mądrości, pokoju
i mocy. Kto wie? Może i ty ujrzysz podobne cuda jak mieszkańcy Galilei!

„Duchu Święty, pomóż mi patrzeć na świat Twoimi oczami. Przychodź mi z
pomocą, gdy brakuje mi cierpliwości, opanowania i współczucia.

Oby moje serce było zawsze otwarte na Twój głos.”



222 -2012

"Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo
nie może się ostać."  (Mk 3,24).

Wspominając ze smutkiem decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1973
roku,  która  otworzyła  drogę do  legalnej  aborcji,  Kościół  amerykański  ogłosił  dzisiejszy
dzień dniem pokuty i modlitwy. Za co będziemy pokutować? Za naruszanie godności osoby
ludzkiej poprzez akty aborcji. O co będziemy się modlić? O pełne przywrócenie ochrony
prawnej życia ludzkiego. To ciekawe, że Kościół wzywa do pokuty za wszystkich, a nie
tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w aborcję. 

Każdy z nas jest wezwany do rachunku sumienia i zastanowienia się, w jaki sposób
my  sami  przyczyniamy  się  do  budowania  cywilizacji,  która  nie  szanuje  godności
każdej osoby ludzkiej. 

Wezwanie  to  wymaga od nas  pokory,  gdyż przeciwstawia się  mentalności  typu „my
kontra  oni”,  która  tak  często  wkrada  się  w  nasze  dyskusje  na  temat  obrony  życia.
Spróbujmy więc zakwestionować łatwe utożsamianie samych siebie z cywilizacją życia,
któremu zwykle towarzyszy przekonanie,  że cywilizacja śmierci jest gdzieś na zewnątrz
nas.

W rzeczywistości  wszyscy  nosimy  w  naszych  sercach  ślady  mentalności  obu  stron
debaty.  Będąc  grzesznikami,  wszyscy  ukrywamy  w  sobie  mroczne  zakamarki  –
sposoby,  na  jakie  pomniejszamy  wartość  życia  ludzkiego  lub  też  pomijamy  Boże
przykazanie miłowania i szanowania się nawzajem tak, jak kocha i szanuje nas sam
Bóg. 

Jeśli nawet bezpośrednio nie mieliśmy nic wspólnego z aborcją, to w świetle słów Jezusa
musimy przyznać, że nie wystarczy powiedzieć: „Nikogo nie zabiłem”. Jezus ostrzega nas,
że „każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5,22). A w takim razie
z pewnością każdy z nas ma za co pokutować!

Wykorzystajmy  ten  czas  łaski.  Zbadajmy  nasze  serca  i  zobaczmy,  gdzie
odwróciliśmy  się  od  Pana.  Przez  modlitwę  i  pokutę  możemy  odwrócić  bieg  spraw  w
naszych rodzinach,  społeczeństwach,  narodach i  na  całym świecie.  Możemy rozpocząć
pokorną, pokojową rewolucję w obronie niewinnych i bezbronnych istnień ludzkich,
których życie jest zagrożone. Jeśli zaczniemy przemianę od siebie, rozleje się ona na
innych wielką falą błogosławieństwa i jedności.

„Jezu, przebacz nam wszystkim! Odnów nas, Panie, abyśmy stali się jednym ludem
zjednoczonym pod Twoim sztandarem – sztandarem życia i miłości.”
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