
Mk 6, 45 – 56 

 

 

(45) Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali 

Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum.  

(46) Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.  

(47) Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na 

lądzie.  

(48) Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, 

około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich 

minąć.  

(49) Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i 

zaczęli krzyczeć.  

(50) Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił 

do nich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!  

(51) I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.  

 

 



(52) Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z 

chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.  

(53) Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do 

brzegu.  

(54) Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano.  

(55) Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach 

chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa.  

(56) I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na 

otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się 

dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.  

 

 

 

Jezus kroczy po jeziorze.                                      

Uzdrowienia w Genezaret  -    (Mk  6, 45 - 56) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

 

Po cudownym rozmnożeniu chleba (Mk 6, 34-43) Jezus kazał swoim uczniom 

przepłynąć na drugi brzeg, jeszcze zanim odprawił tłum, który był świadkiem cudu, jakiego 

dokonał. Przynaglał wręcz uczniów, co sugeruje, że chciał, aby jak najszybciej znaleźli się    

z dala od tłumu.  

Być może ci, którzy sami wcześniej uważali, że zgromadzeni wokół Jezusa ludzie winni 

udać się do okolicznych osad, aby zaopatrzyć się w jedzenie, teraz chcieli ich zatrzymać.     

Z jakiego jednak powodu mieliby to robić? 

Jan Ewangelista w swojej relacji o cudownym rozmnożeniu chleba wspomina, że po tym, 

jak lud najadł się do sytości, chciał obwołać Jezusa królem (J 6,15).  

Możliwe, że Marek przemilczał ten fakt. A pozwala on na domniemanie, że Jezus uznał, 

iż rozmnożenie chleba również w uczniach może wzbudzić przekonanie, że oto są 

świadkami wypełnienia się zapowiedzi  mesjańskich:  



a zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami Mesjasz miał być władcą, który uwolni naród 

wybrany spod rzymskiego panowania i zapewni mu polityczną pomyślność i ogólny 

dobrobyt. 

Jezus zdawał sobie z tego sprawę i dlatego kazał uczniom szybko odpłynąć, aby nie 

ulegli oni tej ludzkiej pokusie i aby zwrócili się ponownie ku sprawom Bożym. 

Kiedy został sam, wszedł na górę, aby się modlić. 

Sytuacja ta stanowi coś w rodzaju prefiguracji modlitwy na Górze Oliwnej, podczas 

której miał On przeczucie, że wszyscy Go opuścili. Tym razem co prawda uczniowie 

odpłynęli, ponieważ im kazał, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że zdawał On sobie sprawę, 

że oddalili się od Niego duchowo, nie rozumieli Jego słów i czynów. 

Uczniowie w tym czasie znajdowali się już na jeziorze. Był wieczór. Zapadający zmrok 

symbolizuje to, co działo się w ich sercach. W tej chwili w sposób szczególny czuli się 

opuszczeni, choć to oni oddalali się od Jezusa, a nie On od nich. Pewnie byli rozgoryczeni, 

że nie wykorzystuje okazji, aby ogłosić Go Mesjaszem. 

Tymczasem Jezus z pewnością polecał ich swojemu Ojcu, był więc bliżej nich 

niż oni sami siebie. I chociaż znajdowali się na środku jeziora, to Jezus z góry widział, 

"jak trudzili się przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny" (Mk 6, 48). 

Pan wie doskonale, że człowiek sam nie da sobie rady i dlatego nigdy, nawet na chwilę, 

nie spuszcza go z oka, interweniując, zwłaszcza gdy wieje "przeciwny wiatr", który 

symbolizuje wszystko to, co sprawia, że sytuacja w danym momencie wydaje się 

beznadziejna, po ludzku sądząc - bez wyjścia. 

Uczniowie, którzy byli doświadczonymi rybakami i którzy, co więcej, doświadczyli już 

uciszenia burzy przez Jezusa (Mk 4, 35-41), teraz jakby zapomnieli o  tym wszystkim.  

Potrzebowali pomocy, więc Mistrz postanowił interweniować: zamienił modlitwę na 

działanie i poszedł do nich "około czwartej straży nocnej" (Mk 6, 48). 

Chodzi tu o ostatnią część pory nocnej, między godziną trzecią a szóstą, kiedy jeszcze 

jest ciemno. Noc u Żydów liczona jest bowiem od godziny szóstej wieczorem do szóstej 

rano i jednocześnie dzielona jest na cztery straże: dwie przed północą oraz dwie po północy. 

Uczniowie, którzy całą noc spędzili na jeziorze, walcząc z żywiołem, o tej porze byli już 

na pewno bardzo zmęczeni i pełni zwątpienia. Jednocześnie ta ostatnia część nocy 

poprzedzała bezpośrednio nowy dzień. 

Można się było spodziewać, że za chwilę rozbłyśnie światło, a jest to uprzywilejowany 

moment dla interwencji Boga. Jezus, przekraczając prawa natury, ruszył w ich kierunku po 

tafli jeziora. 



Nie jest bez znaczenia fakt, że - jak podaje Marek - "chciał ich minąć" (Mk 6, 48). 

Podobne zachowanie Boga pamiętamy z opisu nocy paschalnej przed wyjściem 

Izraelitów z Egiptu. Hebrajczycy oznaczyli odrzwia swoich domów krwią baranka, a 

wówczas Jahwe, karząc ziemię egipską, przechodząc obok tych domów, wstrzymywał 

niszczycielską plagę (Wj 12, 11-13). To przejście Boga obok, ominięcie, zyskało tutaj nowe 

znaczenie - zbawcze. 

Niezrozumienie uczniów musiało być wielkie, skoro byli przekonani, że widzą zjawę, co 

wzbudziło ich przerażenie. Nie rozpoznali Jezusa, z którym przebywali na co dzień. W tym 

zaślepieniu ducha będą trwać jeszcze bardzo długo, ponieważ nie rozpoznają Go nawet po 

zmartwychwstaniu (Łk 24,16.37). 

Miejsce niezrozumienia zajął strach. Jezus próbował ich więc uspokoić:  

"Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!" (Mk 6, 50). 

Słowa te miały im przypomnieć, że już kiedyś w podobnej sytuacji zarzucił im bojaźń i 

brak wiary (Mk 4,40). Ważne też, że musieli mieć świadomość, iż "Ja jestem" to imię, 

poprze które Bóg objawił się Mojżeszowi (Wj 3,14). 

Mateusz, opisując to wydarzenie, także wspomina, że uczniowie "zlękli się myśląc, że to 

zjawa i ze strachu krzyknęli" (Mt 14, 26). On jednak na tym nie poprzestaje.  

Według Mateusza Piotr zażądał od Jezusa, aby potwierdził swoją tożsamość, sprawiając, 

że on, apostoł, będzie w stanie podejść do Niego po tafli jeziora (Mt 14, 28).  Pamiętamy 

dobrze, jak to się skończyło: zwątpienie Piotra, podobnie zresztą jak innych apostołów, było 

tak silne, że na sam widok silnego wiatru zaczął tonąć (Mt 14, 29-30). 

Marek pominął to wydarzenie, być może uznając, że bez jego przywoływania 

wystarczająco sugestywnie ukazał, iż niezrozumienie uczniów było wielkie. 

Gdy Jezus wszedł do łodzi, a wiatr się uciszył, oni w dalszym ciągu trwali w zdumieniu. 

Marek wiąże to z faktem, że błędnie zinterpretowali cud rozmnożenia chleba. Ich umysł był 

bowiem otępiały (Mk 6, 52). 

Mimo, że obecność Pana manifestuje się w tak rzeczywisty sposób, człowiek 

pozostaje nadal w świecie swojej iluzji, rozczarowany Bogiem. 

Otępiały umysł, zatwardziałe serce i oczy na uwięzi - to według ewangelistów powody 

nierozpoznania Jezusa nie tylko przez uczniów, ale także przez Żydów, którzy skazali Go na 

śmierć. 

Gdy wreszcie  przeprawili się na drugi brzeg, znaleźli się na ziemi Genezaret, leżącej na 

północny zachód od Jeziora Galilejskiego.  



I mieszkańcy tej krainy, w przeciwieństwie do uczniów, natychmiast rozpoznali Jezusa. 

Jak magnes przyciągał On każdą nędzę ludzką, zarówno fizyczną, jak i duchową, dlatego 

także tam od razu zaczęto znosić do Niego chorych. Jezus, swoim zwyczajem, nie 

pozostawał długo na jednym miejscu, gdziekolwiek się jednak pojawił, proszono Go, aby 

chorzy mogli chociaż dotknąć frędzli Jego płaszcza. 

Wiara mieszkańców ziemi Genezaret była tak wielka jak kobiety cierpiącej na krwotok, 

która wierzyła, że zostanie uzdrowiona, jeśli dotknie choćby płaszcza Jezusa (Mk 6,56; por. 

5, 27-28).  

Dzięki tej głębokiej wierze "wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie" 

(Mk 6, 56). 

Między nauczaniem Jezusa a dokonywanymi przez Niego cudami istnieje wyjątkowa 

zgodność. Głosi ludziom prawdę o Bożej miłości i miłosierdziu i tę właśnie naukę 

potwierdza znakami miłości. 

Ludzie różnie jednak reagowali na ten sam cud, szczególnie w przypadku egzorcyzmów:  

 niektórzy rozgłaszali wielkie dzieła Boga,  

 inni oskarżali Jezusa o to, że jest przywódcą demonów (np. Mt 9, 34);  

 jeszcze inni nie byli w stanie wyzbyć się wątpliwości, jak mieszkańcy rodzinnego 

Nazaretu (np. Mk 6, 2-3). 

Postawa mieszkańców Genezaret diametralnie różniła się również od postawy 

przeciwników Jezusa, o spotkaniu z którymi Marek pisze nieco dalej (Mk 7,1n.). Niemniej, 

kontrastowała ona bardzo z postawą samych uczniów Jezusa, którzy nie rozumieli Go, a 

przez to także nie byli władni Go rozpoznać.  

Mieszkańcy Genezaret rozpoznali Jezusa natychmiast, gdyż wierzyli w Jego boskość. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg"                     

(Mk 6, 45) 

Zbawiciel przynagla uczniów "żeby wsiedli do łodzi" pokus i "wyprzedzili Go na drugi 

brzeg", aby odnosząc nad nimi zwycięstwo, znaleźli się poza niebezpieczeństwami. Ci zaś, 

wypłynąwszy na środek jeziora, miotani falami pokus i rzucani przeciwnymi wiatrami, 

które nie pozwalały im dopłynąć "na drugi brzeg", mimo zmagań, nie mogli bez Jezusa 

pokonać fal i przeciwnego wiatru i dotrzeć "na drugi brzeg".  

Dlatego Słowo ulitowało się nad nimi, gdyż zrobili wszystko, co mogli, aby przybyć "na 

drugi brzeg", i "przyszło do nich, krocząc" po jeziorze, a ono nie miało fal ani wiatru, który 

mógłby się Mu przeciwstawić, chociażby nawet chciał [...]. Czym zaś jest "łódź", do której 

"wejść przynaglił uczniów" Jezus, jak nie walką, być może, z pokusami i 

niebezpieczeństwami? Wchodzi się do niej na rozkaz Słowa i jakby wbrew własnej woli, 

ponieważ Zbawiciel chce swoich uczniów doświadczyć w łodzi miotanej "falami" i 

"przeciwnym wiatrem" (Orygenes, "Komentarz do ewangelii Mateusza" 11,5). 

 

 

 

"I chciał ich minąć" (Mk 6, 48) 

 

Należy [...] przestrzec, żeby się tym nie niepokoić, iż Marek wyraził się o Panu 

kroczącym po wodzie: "I chciał ich minąć". Bo i w jaki sposób mogliby to zrozumieć, jeśli 

nie szedłby w inną stronę, chcąc ich niejako minąć niczym obcych, którzy Go nie 

rozpoznawali, uznając Go za zjawę? Któż jest na tyle tępy i nie zechce zauważyć, że odnosi 

się to do sensu mistycznego?  

Jednakże przelęknionym i krzyczącym przyszedł z pomocą słowami: "Odwagi, to Ja 

jestem, nie bójcie się!". W jakim zatem znaczeniu chciał ich minąć, skoro przestraszonych  

w ten sposób uspokaja? Nie inaczej jak tylko w ten sposób, że owa chęć minięcia posłużyła 

do wydania owego okrzyku, któremu należało przyjść z pomocą! (św. Augustyn,                        

"O zgodności ewangelistów" 2,47,99). 

 

 

 



 

"Ujrzeli Go kroczącego po jeziorze" (Mk 6, 49) 

 

Ten, który rozkazuje morzu. O, mocy Boga potężna!  

Mocy stwórczym wszystkiego, coś kiedyś morze wzburzone słała pod stopy Chrystusa, 

By po powierzchni wód gładkiej suchą mógł nogą przechodzić, 

Nie zamoczywszy stóp w wodzie, po wielkiej głębi wędrując! 

(św. Prudencjusz, "Wieńce męczeńskie" 5, 473 - 480) 

 

 

1. Jezus ucisza wzburzone fale jeziora, panuje nad naturą - to budzi nie tylko lęk, ale i 

fascynację. Czy podobnej fascynacji ulegamy również wtedy, kiedy Jezus ucisza wzburzone 

fale naszego życia? Kiedy On jest blisko, wtedy każda burza życiowa cichnie. Wszystko 

staje się możliwe w świetle, którego On jest źródłem. Nie wolno nam zapominać, że Jezus jest 

blisko i interweniuje, jeśli tylko widzi, że jesteśmy zbyt słabi.   To jest prawdziwy cud, który 

wydarza się w życiu każdego z nas i za ten cud powinniśmy nieustannie dziękować Panu. 

 

2. Apostołowie nie rozumieli, kim jest ich Mistrz, a przez to nie rozpoznali Go kroczącego po 

jeziorze. My często zachowujemy się podobnie. Mając Jego zafałszowany obraz, nie 

rozpoznajemy Go, gdy przychodzi nam z pomocą. Musimy zgłębić pełną prawdę o Jezusie 

Chrystusie, aby dostrzec Go i rozpoznać w swoim życiu, w drugim człowieku. Piękne 

świadectwo zostawiła nam Matka Teresa z Kalkuty, która w twarzy każdego człowieka, 

zwłaszcza najuboższego, odrzuconego i otoczonego wzgardą, zawsze widziała oblicze 

umęczonego Pana. Nie wolno jednak zapominać, że On jest także w tym, kto do nas wyciąga 

pomocną dłoń, a także w wielu innych ludziach, których spotykamy na swojej drodze.                

Jeśli będziemy wiedzieli, kim On jest, to nie będziemy mieli trudności, aby rozpoznać 

Jego obecność w życiu każdego z nas. 

 

3. Mieszkańcy Genezaret rozpoznali Jezusa natychmiast po Jego przybyciu i od razu zaczęli 

znosić chorych z różnych okolic, wierząc, że już samo dotknięcie frędzli Jego płaszcza ich 

uzdrowi. My mamy znacznie więcej, a mianowicie możemy przebywać z Jezusem sam na 

sam podczas każdej Eucharystii, ponieważ jest On cały do naszej dyspozycji, jeśli tylko 

pozwolimy Mu zamieszkać w naszych sercach. Powinniśmy jak najczęściej korzystać z tego 

daru, którym jest On sam pod postaciami chleba i wina, a także dziękować Mu za to, że 

zechciał z nami zostać. 

 



 Mk 6, 45 – 56 
 

57 – 1997 

W okresie Bożego Narodzenia liturgia Kościoła nie przestaje ukazywać nam dowodów 

na to, kim naprawdę jest Chrystus. Wczoraj zdumiewaliśmy się na widok Jezusa 

rozmnażającego chleb i ryby. Mimo tak mocnego doświadczenia uczniowie „nie rozumieli 

sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały” (Mk 6,52).  

Dziś jesteśmy świadkami władzy Jezusa nad siłami natury i oglądamy Go chodzącego 

po wodzie i uciszającego burzę. Jest to ten sam Jezus, którego dwa tygodnie temu liturgia 

przedstawiła nam jako bezbronne Dzieciątko złożone w żłobie. 

Postępowanie Jezusa nie jest jedynie demonstracją mocy. Stary Testament mówi o 

chodzeniu po wodzie jako o działaniu Boga; na przykład w Księdze Hioba (9,8) czytamy: 

„On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach”.  

Chodząc po wodzie, Jezus pokazuje, że jest Bogiem. Objawienie to podkreślone jest 

tajemniczym stwierdzeniem Marka, że Jezus „chciał ich minąć” (Mk 6,48).  Kiedy Jahwe 

objawił swą chwałę Mojżeszowi, przeszedł obok niego, tak by Mojżesz mógł zobaczyć Go 

jedynie z tyłu, i w ten sposób ocalić życie (Wj 33,19-22). Jezus jednak ukazał uczniom 

swoją twarz. 

Nie ma nic dziwnego w tym, że uczniowie byli zdumieni, a nawet przerażeni tym, co 

zobaczyli. Jak pocieszające musiały być dla nich słowa Jezusa:   

„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!” (Mk 6,50). 

Jezus przynosi dziś to samo pocieszenie wszystkim zatrwożonym i bojaźliwym.  

 Czy kiedykolwiek w chwili strachu zwróciłeś się do Jezusa i pozwoliłeś, by On cię 

pocieszył?  

Gdy powierzamy Mu z ufnością swoje życie, przekonujemy się, że nie mamy się czego 

bać. Jeśli czynimy Go Panem naszego życia, On objawia nam coraz większe rzeczy, 

podobnie jak objawienie Chrystusa nie skończyło się w betlejemskiej szopce, ale rozwijało 

się i pogłębiało aż do jeszcze większego objawienia Go w Jego życiu, śmierci                                   

i zmartwychwstaniu. Przeraża nas przemoc panująca w świecie? Lękamy się o przyszłość z 

powodów finansowych? Przygniatają nas choroby, perspektywa starości? Pamiętajmy o 

słowach Jezusa: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!” (Mk 6,50).  

Św. Augustyn, komentując rozważane przez nas wydarzenie, napisał: „Przyszedł 

krocząc po falach, a przez to złożył pod swoje stopy wzburzoną otchłań życia. 

Chrześcijanie – czemu się lękacie?” 



14 – 1993, 46 – 1996 

Jak bardzo Jezus pragnie uzdrawiać i zbawiać swój lud! Możemy sobie wyobrazić , jak 

to było, kiedy Jezus przechodził przez małe miasteczka i wioski galilejskie. Gdy wchodził 

do miasta, ludzie szybko Go rozpoznawali i niebawem czekały na Niego tłumy, a wśród 

nich chorzy, kalecy, chromi i wszyscy, którzy pragnęli uzdrowienia. „Prosili Go, żeby 

choć  frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, 

odzyskiwali zdrowie” (Mk 6,56). Ludzie ci wiedzieli, że dotyk Jezusa uzdrawia. 

Greckie słowo esozonto (Mk 6,56) może oznaczać zarówno „uzdrowić” jak i „zbawić”. 

W tym fragmencie termin ten został użyty w swoim sensie dosłownym: chorzy, którzy 

dotknęli Jezusa, zostawali uzdrowieni. To samo słowo zostało użyte w opowiadaniu o 

kobiecie cierpiącej na krwotok, który przestał jej dolegać z chwilą, kiedy dotknęła Jezusa. 

Gdy przyznała się do tego, co zrobiła, Jezus powiedział, że jej wiara ją ocaliła (Mk 5,34). 

Jezus chciał uzdrawiać ludzi na ciele, ale jeszcze bardziej pragnął ich zbawienia. 

Widać to jasno w całym orędziu Ewangelii. Działalność Jezusa miała swój punkt 

kulminacyjny w Jego męce i śmierci na krzyżu, gdzie wydał samego siebie, z miłości, dla 

naszego zbawienia. Największym dziełem Jezusa jest wyjednanie zbawienia dla 

wszystkich, którzy w Niego wierzą. Wiele fizycznych uzdrowień, których dokonał Jezus 

podczas swej działalności publicznej, było częścią Jego największego pragnienia, jakim 

było zbawienie ludzi. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób Jezus działa w naszym życiu, musimy przyjść do 

Niego (jak tłum w Genezaret), musimy prosić Go o uzdrowienie i zbawienie (jak chorzy 

wyczekujący Jego uzdrawiającego dotyku).  

 Kiedy zbliżymy się z pokorą do Jezusa, będzie On działał z mocą w naszym 

życiu. On jest dotykiem, który uzdrawia i zbawia. 

Czasem wydaję nam się, że nie powinniśmy „zanudzać” Jezusa naszymi problemami 

albo że On i tak wie, czego nam potrzeba. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej naszym 

sercom, łatwo przekonamy się, że takie podejście oznacza brak wiary w Jezusa i brak 

ufności w to, że On nas kocha i pragnie nas zbawić. Jakże często Jezus nawoływał nas do 

wytrwałości (Łk 18,2-8) i do nieustawania w proszeniu, szukaniu i pukaniu (Łk 11,9). 

 

„Jezu, głosimy Ciebie jako Tego, który uzdrawia i zbawia. Przyjdź i dotknij 

naszego życia. Do Ciebie się uciekamy, Panie. Okaż nam swe pragnienie 

zbawienia nas.” 

     



57 – 1997 

 Czy zwróciłeś uwagę, że Marek mówi o tym, jak ludzie, którzy usłyszeli o 

obecności Jezusa, biegli, by Go zobaczyć – nie szli, ale właśnie biegli Mu na spotkanie. 

Zbiegli się po drugiej stronie jeziora, aby Go słuchać (Mk 6,33), a kiedy powrócił, biegali, 

aby przynieść do Niego chorych (Mk 6,55).  

Kiedy wracał z góry po przemienieniu, rozpoznali Go i przybiegli Go powitać                    

(Mk 9,15), a później, gdy udał się w drogę do Jerozolimy, przybiegł do Niego bogaty 

młodzieniec i upadł przed Nim na kolana (Mk 10,17). 

Ludzie ci biegli, ponieważ pociągała ich Osoba Jezusa. Widzieli Jego moc uzdrawiania, 

chłonęli Jego nauki, chcieli z Nim przebywać. Bardzo pragnęli tego, co im dawał: słów 

nadziei i pocieszenia, objawienia miłości Ojca i mocy do prowadzenia pokornego, 

oddanego innym życia. Biegli, aby choć zobaczyć, jak uzdrawia chorych. Była to jakby 

konieczność: Jezus przybył – musimy Go natychmiast zobaczyć! 

Jezus nigdy nie odrzucał nikogo, dlatego ludzie byli pewni, że ich nie zawiedzie. Było 

to takie proste! Jezus kochał wszystkich, których spotykał, i troszczył się o nich, okazując 

im moc i mądrość samego Boga.  

 Ludzie biegli więc do Chrystusa po to, by zaspokoił ich potrzeby oraz 

najgłębsze pragnienia serc! 

Pisząc o tym, nawet ci, którzy dotknęli się szaty Jezusa, zostali uzdrowieni, Marek 

posłużył się greckim słowem sozo, które oznacza „być ocalonym, zbawionym”.  

Chorzy na ciele, na których Jezus kładł ręce (np. paralityk z Mk 2,1-12), wiedzieli, że 

uzdrowienie, jakiego dostępują, jest nie tylko fizyczne, ale i duchowe; grzechy zostały im 

odpuszczone, a miłość Ojca dotykała ich serc i przemieniała je (Mk 2,5).  

Podobnie tych, którzy biegli do Jezusa, pociągały opowieści nie tylko o uzdrowieniach 

fizycznych, ale także duchowych – o ludziach, którzy zostali „ocaleni” ze swego grzechu            

i duchowej choroby.  

 Wszyscy, także zdrowi na ciele, mieli zatem powód, by biec do Jezusa! 

 Biegnijmy także i my, szukając u Niego uzdrowienia. 

 

„Panie Jezu, Ty masz moc uzdrawiania i litujesz się nad całym swoim ludem, Ty 

nas wołasz, abyśmy biegli do Ciebie z wiarą po dar uzdrowienia i zbawienia. 

Pragniemy, Jezu, twojej obecności! Ocal nas, Panie Jezu!” 

       



79 – 1999 

Życie wydaje nam się czasem nie do zniesienia. Ranią nas inni ludzie, a trudności                  

i kłopoty nawarstwiają się bez końca. Codziennie też musimy stawiać czoło wyzwaniu, 

jakie niesie ze sobą życie w świecie, który nie uznaje Ewangelii, a czasem nawet 

występuje otwarcie przeciwko niej. Bez względu na to, gdzie i w jakiej sytuacji żyjemy, 

widzimy wokół siebie (i w sobie) wielką potrzebę uzdrowienia, odnowy i pokoju. 

Jako chrześcijanie, wiemy, że jedyną prawdziwą odpowiedzią na zranienia wynikające z 

życia na tym świecie jest prawda Ewangelii. Bóg pragnie zaspokajać wszystkie nasze 

potrzeby przez Jezusa Chrystusa. On nigdy nie zostawia nas samych sobie, obolałych i 

złamanych na duchu. Chce nas uzdrawiać, pocieszać, napełniać pokojem i obdarzać swoim 

własnym życiem.  

Jezus uzdrawiał ludzi przez cały okres swojej działalności, aż do ostatnich dni                    

(Łk 22,50-51). Potem, gdy wstąpił do Ojca udzielił mocy uzdrawiania Apostołom                    

(Dz 3,6-8;19,11-12). W każdej epoce kolejne pokolenia wierzących dają świadectwo tego, 

że Bóg nadal uzdrawia swój lud.  

Nasz kochający Ojciec pragnie, abyśmy przekonali się, że On jest Panem 

wszystkich sytuacji, które nam wydają się niemożliwe do zaakceptowania. 

Kiedy Jezus chodził po ziemi, niezliczone tłumy widziały Jego uzdrawiającą moc                   

i biegły do Niego oczekując wyzwolenia, On zaś przyjmował ich zawsze z miłosierdziem  

i współczuciem.  

Kobieta cierpiąca na krwotok została uzdrowiona dzięki jednemu dotknięciu się 

płaszcza Jezusa (Mk 5,24-34). Jezus dokonał w ciągu sekundy tego, czego nie mogli 

dokonać lekarze przez wiele lat. Przypomnijmy sobie też jawnogrzesznicę, która płakała u 

stóp Jezusa; łzy żalu i miłości sprawiły, że została uzdrowiona z grzechu (Łk 7,36-50). Ból 

i wstyd związane z dawnym życiem opuściły ją, a ona sama stała się nową kobietą. 

Bez względu na to, jakie mamy potrzeby, i wbrew ogarniającym nas wątpliwościom, 

lękom czy zniechęceniu, my także możemy zwracać się do Jezusa ufając, że nas uzdrowi. 

Możemy również, opierając się na wierze, proponować osobom chorym i cierpiącym 

wspólną modlitwę o uzdrowienie. 

 

„Panie Jezu, Ty jesteś jedynym uzdrowicielem. Uzdrów mnie i moich bliskich              

z naszych duchowych, emocjonalnych i fizycznych zranień.                                             

Napełnij nas, Panie, swoją miłością.” 

     



189 – 2009 

"Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!" (Mk 6,15) 

Dlaczego uczniowie byli aż tak zaskoczeni, gdy Jezus uciszył  burzę? Marek mówi 

nam, że ,,umysł ich był otępiały” (Mk 6,52). Chociaż na własne oczy widzieli cud 

rozmnożenia chleba, wciąż jeszcze nie mogli pojąć, kim jest Jezus. Wielu z nich wątpiło 

nawet wtedy, kiedy Jezus powstał z martwych (Mk 16,11).  

Jednak pomimo swoich słabości uczniowie zdołali wytrwać. Co ich podtrzymywało? 

Co dało im siłę do położenia fundamentów Kościoła, do którego my dziś należymy? 

Jedyna wiarygodna odpowiedź na to pytanie brzmi: ,,Przyszedł do nich Bóg!''.  

Kiedy uczniowie kulili się ze strachu w swej łodzi, Jezus przyszedł do nich, mówiąc: 

,,Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!'' (Mk6.50). Kiedy trudno było im uwierzyć w Jego 

zmartwychwstanie, On ukazał się im, umocnił ich i polecił głosić światu Ewangelię                

(Mk 16,14-19). To nie ich wybitne zdolności krasomówcze czy nadludzka odwaga 

wywarły aż taki wpływ na świat. To Jego obecność dała im moc i męstwo do wytrwania! 

Często i my sami, podobnie jak uczniowie, czujemy się znużeni ciągłą walką z 

życiowymi burzami. W tych trudnych momentach może nam się wydawać, że jedynym 

wyjściem jest poświęcić jeszcze więcej czasu i wysiłku na rozwiązywanie naszych 

problemów. Wkrótce jednak uświadamiamy sobie że ,,nie uratuje króla liczne wojsko 

ani wojownika nie ocali wielka siła'' (Ps 33'16). Widzimy, jak ograniczone są nasze 

możliwości i nabieramy przekonania, że tylko Bóg może nam pomóc. 

Choć nie możesz zobaczyć Jezusa, bądź pewien, że on wie o wszystkim, co dzieje się  

w twoim życiu. On patrzy na ciebie tak, jak patrzył z brzegu na Apostołów, gotów                     

w każdej chwili przyjść ci z pomocą. Jest nawet jeszcze bliżej ciebie niż pierwszych 

uczniów!  

 Przez Ducha Świętego mieszka w twoim sercu!  

Pragnie udzielać ci mocy, uzdrowienia, pokoju i wszelkich darów, które są ci potrzebne. 

Jesteś Jego dzieckiem, poproś Go więc o pomoc. A wtedy, w ciszy swego serca, usłyszysz 

Jego słowa: ,,Odwagi, Ja jestem, nie bój się!''. 

,,Panie, wiem, że sam sobie nie poradzę. Proszę, poślij mi swego Ducha, 

abym mógł kroczyć drogą prawdy, miłości mocy.                                                           

Jezu, w Tobie składam całą moją ufność!” 

 

 



200 – 2010 

"Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam 

gdzie, jak słyszeli, przebywa". (Mk 6,55) 

Jezus czeka na ciebie! Mieszkańcy okolic jeziora Genezaret rozpoznali Go                              

i pospieszyli do Niego, opowiadając o Nim wszystkim, aby i oni mogli się z Nim spotkać. 

Był dla nich nauczycielem, cudotwórcą, uzdrowicielem. Tym samym chce być także dla 

ciebie.  

 Czy już się dziś modliłeś?  Zostaw to, co robisz w tej chwili, i idź do Niego, aby 

mógł do ciebie mówić, nauczać cię i uzdrawiać! 

Nie martw się tym, czy jesteś godzien przyjść do Jezusa. On przebacza wszystkie twoje 

grzechy i otwiera przed tobą bramy nieba. On obalił mur, który oddzielał grzeszną 

ludzkość od Przenajświętszego Boga. Dał ci nowe życie i uczynił cię dzieckiem Bożym. 

Chce, abyś do Niego przyszedł! 

Może upłynęło już sporo czasu, odkąd modliłeś się po raz ostatni. Nie martw się tym. 

Jezus czeka na ciebie! Świadomość popełnionych grzechów nie powinna cię 

powstrzymywać przed zwróceniem się do Jezusa.  

Dzień dzisiejszy może stać się początkiem twego powrotu do modlitwy, w która dotyk 

Pana niebios tchnął nowe życie. Oby ogień Ducha Świętego rozniecił twoją gorliwość, 

wypalając wszelkie przeszkody i przeciwności. Czy czeka cię dziś wiele obowiązków? 

Odłóż je na chwilę. Masz w swoim zasięgu perłę wielkiej ceny. Wszystkie inne sprawy 

mogą chwilę poczekać. Zajmiesz się nimi o wiele spokojniej i skuteczniej, jeśli najpierw 

znajdziesz czas dla Pana. 

Jezus jest blisko ciebie, ofiaruje się tobie w Eucharystii. Jeśli to tylko możliwe, weź 

udział we Mszy świętej.  

 Tylko w Eucharystii możesz przyjmować życie Jezusa w tak osobisty, intymny 

sposób.  

 On przyniesie wytchnienie i uzdrowienie twojej duszy, umocni cię na 

nadchodzący dzień i pogłębi swoje życie w tobie. 

Czy możesz uczynić coś lepszego, niż pobiec do Jezusa? On czeka na ciebie nie tylko w 

kościele. Jego obecność jest dziś tak samo realna, jak była dwa tysiące lat temu. Ten, który 

uzdrawiał chorych, rozmnażał chleb i chodził po wodzie, czeka dziś na ciebie. Ten, który 

powstał z martwych i wstąpił do nieba, wyciąga do ciebie ramiona. Pobiegnij do Niego! 

„Panie, oto przychodzę! Napełnij mnie tym samym zapałem, którym natchnąłeś 

swoich pierwszych uczniów. Kocham Cię, Jezu!” 



223 – 2012 

"Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano". (Mk 6,54) 

Zajrzyjmy najpierw na chwilę do dzisiejszego pierwszego czytania (1 Krl 9,1-7.9-13). 

Salomon był tak szczęśliwy. Wybudował świątynię dla Pana, a wszyscy kapłani i cały lud 

przybyli na jej poświęcenie. Chwała Pana zstąpiła na świątynię w postaci obłoku, 

całkowicie ją wypełniając. „Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze”               

(1 Krl 8,12) – wołał Salomon. Obłok był tak gęsty, że kapłani nie mogli wykonywać 

swojej posługi. Salomon radował się jednak, że Boża obecność zamieszkała na tym 

miejscu na wieki! 

Przejdźmy teraz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Jezus, po przepłynięciu wraz               

z uczniami Morza Galilejskiego, wysiada z łodzi. Marek relacjonuje nam, że gdy tylko to 

się stało, „zaraz Go poznano” (Mk 6,54).  

Jezus nie zdążył jeszcze nic zrobić. Nie powiedział jeszcze ani słowa. Po prostu pojawił 

się i natychmiast został rozpoznany. Salomon rozradował się wśród niebiańskich 

ciemności, ci ludzie rozradowali się w Jezusie, światłości świata. 

Tak, światłość przyszła na ziemię i odtąd nie przestaje świecić.  

Bóg, który powiedział: „Niechaj się stanie światłość!” (Rdz 1,3), zajaśniał w naszych 

sercach. Żyjemy w czasach wypełnienia obietnicy. Żyjemy w erze światłości, w czasie 

zbawienia i odkupienia. 

Zaczynamy patrzeć na swoje życie oczyma Boga. Zaczynamy myśleć Jego myślami                  

i kochać Jego sercem. Naturalnie jest jeszcze wiele rzeczy, których nie widzimy, i wiele 

spraw, których nie rozumiemy. Skoro jednak Izraelici rozradowali się chwałą Bożą 

objawioną w postaci ciemnej chmury, o ileż bardziej my możemy się radować z tego 

wszystkiego, co już zostało nam objawione w Chrystusie. 

 Co takiego zostało nam objawione?  

Przede wszystkim to, że Jezus, nasz Odkupiciel, otworzył nam niebo i napełnił nas 

swoim Duchem. Nie musimy już zadowalać się tajemniczą chmurą, która napełniła 

podziwem króla Salomona. Nosimy obecność Bożą w naszych sercach i ona oświeca nasza 

drogę. Radujmy się więc dziś z tego, że jesteśmy dziećmi światłości! 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że wezwałeś mnie do swego przedziwnego światła. 

Spraw, niech zajaśnieje dziś ono w moim sercu, abym mógł swoją radością pociągać 

do Ciebie innych.” 

 



2018 

"  A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie "   (Mk 6,56) 

Kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, gromadzący się ludzie chcieli znaleźć się 

jak najbliżej, zobaczyć go pochwycić spojrzenie, dotknąć ręki. Szczęśliwcy, którym się 

udało, zachowywali to wspomnienie na długie lata, może nawet do końca życia.  

Podobnie działo się, kiedy Jezus wędrował przez miasta i wioski Palestyny.                   

Ludzie garnęli się do Niego, wiedząc, jak wielu pocieszył i w cudowny sposób uzdrowił. 

Porzucali na jakiś czas codzienne zajęcia i obowiązki, spiesząc w upale i kurzu, by 

przynieść Jezusowi swoje troski, choroby i biedy. Mieli nadzieję, że uda im się dotknąć 

choćby Jego płaszcza. Więcej, mieli nadzieję, że zostaną dotknięci przez Niego.                              

I rzeczywiście, wielu z tych, którzy przyszli do Niego, odzyskało zdrowie. 

 

My także zanośmy swoje troski Jezusowi. On nigdy nie skąpi pociechy, uzdrowienia, 

mądrości i rady tym, którzy tego potrzebują. A skoro nie możesz uchwycić się frędzli Jego 

płaszcza, uchwyć się tego, co symbolizują one w tradycji żydowskiej: słowa Bożego. 

Odłóż na krótką chwilę wszystkie swoje zajęcia i obowiązki. 
  

Uczyń wszystko, by dotknąć Jezusa. 
 

Być może będzie to wymagało wstania trochę wcześniej, pójścia spać trochę później 

czy uznania, że niektóre sprawy mogą poczekać. Dotknięcie Jezusa jest tego warte! Być 

może już kiedyś Jezus posłużył się jakimś konkretnym fragmentem Pisma Świętego, by 

poruszyć twoje serce, zachęcić do działania czy delikatnie wskazać grzech. Powróć do 

tego fragmentu. 
 

Możesz przeczytać werset dzisiejszej Ewangelii lub ulubionego przez wielu psalmu 

„Pan jest moim pasterzem” (Ps 23). Usiądź spokojnie i wsłuchaj się w to, co Jezus 

ma ci do powiedzenia. Zadawaj Mu pytania i oczekuj odpowiedzi. Pamiętaj, że nie 

marnujesz czasu, ale dotykasz frędzli Jego płaszcza! Podkreśl poruszający cię werset 

biblijny, zapisz go w notesie, umieść w widocznym miejscu, abyś mógł przypominać go 

sobie w ciągu kolejnych dni i tygodni. 

Za każdym razem, gdy powrócisz do tego fragmentu, będziesz na nowo czerpać z 

niego pociechę i uzdrowienie. Zawarta w nim prawda zapadnie ci głęboko w serce, stając 

się częścią ciebie. Będzie kompasem wskazującym ci właściwy kierunek, kotwicą w 

burzliwych czasach. Frędzle Jezusowego płaszcza są zawsze w twoim zasięgu. Wyciągnij 

rękę, aby ich dotknąć! 
 

„Jezu, chcę dziś Ciebie dotknąć. Porusz moje serce, poucz mnie i uzdrów”. 
 


