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Wstęp 

„Sto razy więcej do kochania. 366 komentarzy do Ewangelii” to 
efekt przygody z Katolickim Radiem Płock. Przygoda ta trwała od 
21 stycznia 2002 roku do 20 stycznia roku następnego. Był to rok 
komentowania na antenie radia codziennej Ewangelii. Po latach 
postanowiłem te teksty przejrzeć, uporządkować oraz poprawić 
gdzie trzeba.  

Z tej racji, Ŝe Ŝaden rok nie powtórzy swoistego układu czytań, 
postanowiłem, by zasadą organizacji stał się nie rok liturgiczny 
a Ewangelie. Stąd praca zawiera się w czterech rozdziałach: 
Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, zawierających po kolei 
komentowane perykopy. Nie jest to komentarz do całości tekstu 
Ewangelii. Niektóre fragmenty mają kilka komentarzy, są teŜ 
„dziury” komentarza nie posiadające. 

KaŜdy fragment poprzedzony jest tytułem, siglami biblijnymi 
tekstu, którego komentarz dotyczył oraz moŜliwie krótkim 
biblijnym mottem wziętym z komentowanej perykopy. W spisie 
treści umieszczone zostały sigla, by móc szybko przekonać się czy 
dany fragment Ewangelii ma tutaj swój komentarz i do niego 
dotrzeć.  

W komentarzach umieszczałem to, co było w mojej głowie i sercu, 
to, czym w danej chwili Ŝyłem. Obecne więc mogą być w nich 
cudze myśli, ale tylko takie, które zapisały się w mojej duszy. Z tej 
teŜ racji, oraz z tego, Ŝe nie myślałem pierwotnie o publikacji, 
brakuje w pracy przypisów, które gdzieniegdzie byłyby moŜe 
potrzebne. 

Chciałby serdecznie podziękować p. Małgorzacie Wątkowskiej za 
jej trud uczynienia tekstu bardziej polskim i bardziej sensownym 
– jeśli gdzieś będą jakieś braki to dlatego, Ŝe nie zawsze jej 
posłuchałem. 

Będę się cieszył, gdy te teksty pomogą komuś w szukaniu Boga 
w swoim Ŝyciu. KsiąŜkę swoją dedykuję wszystkim, którzy mnie 
kochają… 

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski 

            http://zpm.natan.pl                      zpm@natan.pl 

PS. E-book jest fragmentem większej całości. Zapraszam 
do księgarni Tolle: http://skocz.pl/do_tolle KsiąŜka 
znajduje się dokładnie tutaj: http://skocz.pl/100x  
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Głową… dna nie przebijesz 
(Mk 1,1-8) 

Głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 

Ludzkość pogrąŜa się w szaleństwie grzechu. Ile jednak moŜna 
sycić się zmysłowością, pychą, konsumpcją? Grzech pociąga, ale 
szybko nuŜy. Napełnia, ale nie nasyca. Czujemy się jak po kilku 
talerzach jakiejś lichej, wodnistej zupy - mamy ją w przełyku, 
a chce nam się jeść. 

Czasem jednak przychodzi opamiętanie - grzech nie moŜe 
zagłuszyć pragnienia duchowości, której człowieka  szuka. Ludzie 
sami odwrócą się od pustego Ŝycia, gdy zwymiotują ten cały 
styropianowy świat, w którym Ŝyją. 

Wtedy, trzeba im wskazać, gdzie mają szukać, albo jeszcze lepiej, 
być przy nich, gdy sami szukać będą. Prawda samodzielnie 
odnaleziona łatwiej zaprzyjaźnia się z człowiekiem. 

Powrót do Boga ma często swój przystanek, który nazywa się „dno 
upadku”. Dopiero boleśnie spadając na dno człowiek potrafi się 
otrząsnąć i powiedzieć - nawracam się - tak dłuŜej Ŝyć nie moŜna. 

Oczywiście pozostanie grupa, która przez całe Ŝycie walić będzie 
głową w dno - mam nadzieję, Ŝe do niej nie naleŜysz.  

Umiłowane dzieci 
(Mk 1,6b-11) 

Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie. 

Wielu duŜo by dało  za to, by mieć prawdziwego ojca. Takiego, 
który jest wsparciem, który jest wzorem. W miłość którego nigdy 
się nie wątpi - nawet wtedy, gdy daje po łapach. 

Nie zmienimy tego, co nam się po prostu, w naszych rodzinach, 
przydarzyło. Jedni mieli szczęście, inni mieli go mniej a jeszcze 
inni wcale. Taka jest rzeczywistość. Jest jednak i inna 
rzeczywistość - bardzo demokratyczna i sprawiedliwa. Taka, gdzie  
wszyscy mamy innego ojca, który jest w niebie. Jest to 
rzeczywistość piękna, bo ten ojciec zawsze nas kocha i nigdy nie 
zawiedzie. 
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Jest to rzeczywistość jak najbardziej bliska człowiekowi, tylko 
trzeba na nią otworzyć oczy. A moŜe bardziej uszy, by usłyszeć 
prawdę, Ŝe i my jesteśmy umiłowanymi dziećmi. 

Środkowe odcinki serialu 
(Mk 1,14-20) 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo BoŜe, 
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Steven Spielberg mawia, Ŝe w filmie najwaŜniejsze jest pierwsze 
i ostatnie pięć minut. Nie jest w tym oryginalny - ściągnął tę 
zasadę od Jezusa. Ostatnie pięć minut filmu ewangelia to śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa. Pierwsze pięć minut to Jezusowe 
głoszenie nawrócenia: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
BoŜe. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Środek 
wypełniają Jego dobre słowa i dobre czyny. 

Gdyby dzisiaj posłuchać kazań w naszych kościołach, to 
okazałoby się, Ŝe najczęściej wyświetlane są te środkowe odcinki 
serialu: Pan Jezus był dobry, więc i my powinniśmy być dobrzy. 
Za mało mówi się o śmierci i zmartwychwstaniu i za mało 
o nawróceniu. 

Tymczasem, „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest 
nasze nauczanie, próŜna jest takŜe wasza wiara” (1 Kor 15,14). 
Jeśli nie nawróciliśmy się, nie pomogą nam nasze dobre uczynki 
i nasze piękne Ŝycie. Nie moralność nas zbawia, ale wiara w Tego, 
który większy jest od śmierci i od naszych grzechów.  

Coś więcej niŜ kawał mięsa 
(Mk 1,21-28) 

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. 

MoŜna świat opisywać, ale lepiej jest go zmieniać. Tak stwierdził 
niejaki Karol Marks. 

Podobną koncepcję miał Ŝyjący kilkanaście wieków wcześniej 
Jezus. On teŜ Ŝył nie po to, by pisać ksiąŜki, ale by powywracać 
świat do góry nogami. 

Po tym pierwszym do tej pory dymią zgliszcza. Dzięki temu 
drugiemu, mimo wszystkich błędów Jego uczniów, powstaje 
cywilizacja miłości. 
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Skąd ta róŜnica, mimo Ŝe cele podobne? Po prostu trzeba mieć 
serce a nie tylko kawał mięsa. 

Tak mniej więcej 
(Mk 1,29-39) 

Podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iŜ 
gorączka ją opuściła. 

Bardzo wielu ludzi ustawia Boga po drugiej stronie barykady. Jest 
On dla nich jakimś przeciwnikiem, przed którym naleŜy się 
chronić a przynajmniej uwaŜać, by nie dać się przyłapać. Nie 
potrafią zrozumieć, Ŝe Bóg jest po ich stronie, Ŝe chce im 
pomagać. 

MoŜe dzisiejszy fragment ewangelii przekona niedowiarków, jaki 
jest Bóg. W scenie uzdrowienia kobiety i podniesienia jej 
z posłania za rękę widzimy wiele troskliwości, wręcz czułości. 
A moŜe przekona ich fragment psalmu mówiący, Ŝe Bóg „pokrzepi 
na łoŜu boleści: podczas choroby poprawi (...) posłanie” (Ps 41,4). 

Pomyślmy o dobrej matce i dobrym ojcu czuwających przy chorym 
dziecku, trzymających za rękę i cierpliwie się troszczących. 
Następnie pomnóŜmy wzbudzone uczucia przez największą liczbę, 
jaką znamy i wyjdzie nam, jakim jest Bóg. Tak mniej więcej.  

Gąbka i pancerna szafa 
(Mk 1,40-45) 

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do 
niego: Chcę, bądź oczyszczony! 

WłóŜ delikatną gąbkę do wody. Wyciągnij ją i popatrz. Cała ocieka 
wodą, najmniejszy dotyk sprawia, Ŝe tryskają z niej całe 
strumienie. Gąbka niezdolna jest wręcz, by zachować tę wodę dla 
siebie. 

Tak samo jest z Bogiem, z jego łaską. Jej teŜ jest pełno, przelewa 
się, wypływa całymi strumieniami. Wystarczy dotknąć jej nawet 
krótką modlitwą, aktem strzelistym.  

Tymczasem niektórym zdaje się, Ŝe Pan Bóg schował swoją łaskę 
w pancernej szafie. Pilnuje jej zachłannie i skąpo wydziela. Czują 
się pozbawieni wszelkich szans, nie próbują nawet do Boga 
wyciągnąć ręki - nic dziwnego, Ŝe umierają z pragnienia.  
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A wystarczyłoby tylko paść na kolana.  

Wie, czego nam potrzeba 
(Mk 2,1-12) 

Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. 

Bóg nie wysłuchuje wszystkich próśb. Wysłuchuje tylko tych, 
które są dobre dla nas i zgodne z Jego wolą. Gdy jednak 
wysłucha, to zawsze daje więcej niŜ prosimy. 

Paralityk prosił o zdrowie swego ciała, by mógł zwyczajnie 
chodzić, aby nie być na łasce i niełasce ludzi. Otrzymał to, ale 
otrzymał i więcej. Uzdrowiona została takŜe jego dusza, 
odpuszczone grzechy. Choć wcale o to nie prosił. 

Gdy klękamy do modlitwy, mówmy „bądź wola Twoja” 
i pamiętajmy, Ŝe Bóg jest hojnym dawcą i najlepiej wie, czego nam 
potrzeba. 

Tysiące razy 
(Mk 2,13-17) 

Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? 

To, co było zdziwieniem dla uczonych w Piśmie, jest dla mnie 
źródłem nadziei i radości. Jezus okazuje zainteresowanie tym co 
słabe, małe i grzeszne. Mówi tym samym, Ŝe jest dla nas nadzieja. 

MoŜna mieć kolorowe sny o byciu nadczłowiekiem, marzyć 
o potędze, ale i tak rzeczywistość przebudzenia bywa okrutna. 
Wystarczy, Ŝe Ŝycie dotknie nas małym palcem, a juŜ leŜymy 
twarzą na ziemi. 

Smutne to, ale prawdziwe. Jedyny promyk nadziei to Jezus, który 
klęka przy nas, pochyla się nisko i podnosi. Nie to jest jednak 
najcudowniejsze w tej historii. Największym cudem jest to, Ŝe 
Jezus powtarza to tysiące razy.  
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Intencja i cel 
(Mk 2,18-22) 

Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów 
poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? 

Post jest po to, by wyostrzyć swoje zmysły, swoją duchowość, by 
dostrzec Boga. Są jednak tacy, którzy poszczą tylko po to, by mieć 
pretensje do tych, którzy tego w tej chwili nie robią. 

Taka postawa pokazuje dobrze, jak waŜny jest nie tyle zewnętrzny 
obrzęd, widzialne działanie, ale intencja i cel, jaki mu towarzyszy. 

Intencja i cel nadaje wartość albo obnaŜa nędzę naszych działań. 
Oprócz formy troszczmy się takŜe o przyzwoitą treść. 

Czym jest fałszywa i prawdziwa religia? 
(Mk 2, 18-22) 

Dlaczego (...) Twoi uczniowie nie poszczą? 

W pytaniu skierowanym do Jezusa: „Dlaczego uczniowie Jana 
i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” 
(Mk 2,18b), zawarta jest pretensja i oskarŜenie. Kryją się tam 
takie myśli: „Jak to moŜe być, Ŝe ty, będąc nauczycielem 
i wychowując swoich uczniów, nie dbasz o ich religijność? 
Uczniowie Jana poszczą, uczniowie faryzeuszów poszczą, a ty 
Jezu? A twoi uczniowie? JakŜe brak ci, Jezu, religijności.” 

Ci, którzy oskarŜali Jezusa, wyobraŜali sobie zapewne religijnego 
człowieka jako smutnego, zagniewanego na świat ascetę, który 
z ogromnym wysiłkiem i samozaparciem zbawia samego siebie 
i wyrywa się ze szponów grzesznego świata. Nic bardziej błędnego. 

Tekst dzisiejszej ewangelii nie jest wykładem teologii postu i nie 
jest tylko zapisem kolejnego sporu, jaki staczał Jezus 
z faryzeuszami. W tym tekście Jezus objawia nam, kim jest on 
sam, czy raczej kim chce być dla nas i czym ma być prawdziwa 
religijność. 

Zacznijmy od tej drugiej kwestii - od tego, czym ma być 
prawdziwa religijność. W łacińskim słowie „religio” ukryte są 
więzy. Tymi więzami człowiek moŜe zniewolić samego siebie, 
spętać się, zamotać, zagubić. MoŜe teŜ stworzyć więź z Bogiem, 
więź która jest ocaleniem, oparciem, ratunkiem dla tonącego. Ten 
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pierwszy rodzaj więzi to fałszywa religijność. Więź z Bogiem to 
religijność prawdziwa. 

Z fałszywą religijnością, zniewoleniem człowieka będziemy mieli 
do czynienia wtedy, gdy człowiek będzie podejmować róŜne 
religijne praktyki - posty, modlitwy, dobre uczynki licząc na to, Ŝe 
kupi sobie tym zbawienie, Ŝe przekupi Pana Boga i zasłuŜy sobie 
na Jego łaskę. Jest to błąd, bo cena naszego zbawienia jest 
większa niŜ cokolwiek człowiek moŜe zapracować. Biblia, nasz 
największy autorytet, mówi: „Z waszego (...) złego postępowania 
zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub 
złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa” (1P 1,18b-19a.). To nie 
my płacimy za nasze zbawienie, zapłacił za nie Jezus. Nas na to 
nie stać. 

Z prawdziwą religijnością mamy do czynienia wtedy, gdy 
uświadamiamy sobie naszą grzeszność, zgubienie, pogrąŜenie 
w grzechu i z tą świadomością wyciągamy do Jezusa rękę. A On tę 
rękę chwyta i podnosi nas z naszego upadku. Te splecione ręce - 
ręce człowieka i Boga - to jest prawdziwa religijność. 

Autentyczna religijność – związanie człowieka z Bogiem wyjaśnia 
nam równieŜ obraz Jezusa Oblubieńca. Jezus chce być naszym 
Oblubieńcem. Tym, który kocha i tym, który na miłość czeka. 
Tym, który z troską pochyla się nad nami. U proroka Ozeasza 
znajdują się takie niesamowite słowa objawiające miłość Boga do 
człowieka: „PrzecieŜ Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona 
ich brałem; oni zaś nie rozumieli, Ŝe troszczyłem się o nich. 
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem 
dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - 
schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 11,3-4). 

Ewangelia niesie nam naprawdę dobrą nowinę - Bóg przytula nas 
do swego policzka. Czy widzisz to? - Bóg przytula nas do swego 
policzka - weź ten obraz ze sobą na wędrówkę przez Ŝycie.  

Szabat czy człowiek? 
(Mk 2, 23-28) 

Uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. 

Kolejny spór z faryzeuszami - tym razem dotyczył szabatu. W tym 
dniu nie było wolno śydowi ruszać w Ŝadną dłuŜszą drogę, ani 
podejmować Ŝadnych prac. Zapewne słusznie - dzień święty 
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naleŜy święcić i powinien on wyglądać inaczej niŜ wszystkie inne 
dni tygodnia. 

KaŜda jednak dobra i zdrowa idea moŜe doczekać się swej 
karykatury. Przechadzka wśród zbóŜ moŜe zostać nazwana 
podróŜą, zrywanie kłosów Ŝniwami a ich kruszenie młócką. To 
wszystko zaś razem stanowi okazję do oskarŜenia. 

Jezus przypomina właściwą miarę rzeczy: „To szabat został 
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27). 
Prawa naleŜy przestrzegać - jest ono waŜnym elementem 
porządkującym Ŝycie, ale nigdy nie naleŜy tracić z oczu tego, co 
stanowi fundament prawa. Mamy w Kościele Kodeks Prawa 
Kanonicznego i najwaŜniejszym w nim punktem, który stanowi 
jednocześnie pewną zasadę interpretacyjną wszystkich kanonów, 
jest zasada dobra duchowego wiernych - prawo ma słuŜyć 
człowiekowi. 

Nie znaczy to, Ŝe trzeba je naginać czy uchylać, kiedy jest ono dla 
nas niewygodne, ale chodzi o to, Ŝe prawo ma nas czegoś nauczyć, 
rozwinąć, pomóc a nie zniszczyć. 

Szabat ma słuŜyć człowiekowi, prawo ma słuŜyć człowiekowi, ale 
teŜ Kościół i ci, który w tym Kościele przewodzą, mają słuŜyć 
człowiekowi. Kościół powstał przecieŜ nie po to, by ludzie mieli 
komu oddawać dziesięcinę i mieli komu się kłaniać, ale po to, by 
być przedłuŜeniem misji Jezusa Chrystusa, który przecieŜ „nie 
przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz Ŝeby słuŜyć i dać swoje Ŝycie na 
okup za wielu” (Mk 10,45). 

Coraz częściej w naszej świadomości gości myśl, Ŝe to człowiek ma 
być drogą Kościoła i to nie w takim sensie, Ŝe w Kościele depcze 
się człowieka, ale w tym znaczeniu, które przyznaje człowiekowi 
centralne miejsce w Kościele. Mówienie o człowieku jako 
najwaŜniejszej cząstce Kościoła nie jest Ŝadnym ubóstwieniem 
człowieka. Po prostu Jezus oddał Ŝycie za człowieka, więc papieŜ, 
biskup, kaŜdy ksiądz, kaŜdy chrześcijan powinien za człowieka 
oddawać swoje Ŝycie. Biblia, nasz największy autorytet, mówi: 
„On oddał za nas Ŝycie swoje. My takŜe winniśmy oddać Ŝycie za 
braci” (1J 3,16). 

Pomyśl - Jezus oddał za nas swoje Ŝycie - coś jestem zatem wart. 
Weź tę myśl na kaŜdy dzień swojego Ŝycia.  
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Do czego słuŜy religia? 
(Mk 3, 1-6) 

Śledzili Go, czy uzdrowi(...) w szabat, Ŝeby Go 
oskarŜyć. 

W Dziejach Apostolskich mamy ciekawą syntezę działalności 
Jezusa. Powiedziane tam jest, Ŝe: „Bóg był z Nim, przeszedł On 
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich” (Dz 10,38b). Przykład 
takiego uzdrowienia mamy w dzisiejszej ewangelii. Jezus w zwykły 
dla siebie sposób - bez zbędnych celebracji i sensacji, kaŜe 
człowiekowi unieść swoją chorą rękę i ta staje się zdrowa. 

Ewangelia milczy o reakcji uzdrowionego - bez trudu moŜemy 
jednak wyobrazić sobie jego wielką radość. Ta radość jednak nie 
była powszechna w synagodze. Ewangelia mówi, Ŝe tuŜ przed 
uzdrowieniem Jezus rozejrzał się wokół. Co zobaczył? Twarze 
pełne Ŝyczliwości? Oczy pełne nadziei? Słowa zachęty i prośby? 
Nic z tych rzeczy. 

Jezus spojrzał i zobaczył zatwardziałe serca. Było to tak wstrętne, 
Ŝe reakcją Jezusa nie tylko był smutek, jak moŜna było tego 
oczekiwać, ale takŜe gniew. Wstrętna była takŜe późniejsza 
reakcja świadków wydarzenia, którzy po uzdrowieniu człowieka 
zaraz odbyli naradę nad sposobem zgładzenia Jezusa. 

ZauwaŜmy to dobrze - tematem narady nie było to, czy Jezus jest 
winny, czy nie, to było juŜ poza wszelką dyskusją. Chodziło tu 
jedynie o uzgodnienie szczegółów, w jaki sposób ma zginąć. To 
straszne - zaraz po religijnym naboŜeństwie, w którym oddawano 
cześć Bogu, ci ludzie zastanawiali się nad technologią śmierci. 

Być moŜe nie uświadamiamy sobie tego, albo nie dopuszczamy do 
świadomości, bo jest to dla nas zbyt trudne, Ŝe Jezus padł ofiarą 
fanatycznej religijności. To religijni ludzie, z religijnych pobudek 
postanowili Go zgładzić. Choć ostatecznie wyrok śmierci wydany 
przez Piłata był z politycznego paragrafu, to jednak polityka w tym 
przypadku została wykorzystana do religijnych rozgrywek. Jezus 
został skazany na śmierć, gdyŜ w mniemaniu religijnych ludzi był 
heretykiem, łamał prawo i burzył ustalony porządek - to nie 
podobało się starszyźnie kapłańskiej. 

Chcę być do końca dobrze zrozumianym - powiedziałem, Ŝe Jezus 
padł ofiarą religijności a nie religii. Religijność to zewnętrzny 
wyraz wewnętrznej postawy duchowej konkretnego człowieka,  
który albo traktuje ją powaŜnie - uświęca się przez nią, albo robi 
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z niej karykaturę - np. staje się fanatykiem. Jeśli popełnia zło 
w imię religii, to  on jest za nie odpowiedzialny a nie religia, którą 
instrumentalnie uŜywa. 

Tak jak nie moŜemy oskarŜać islamu za zamach na World Trade 
Center, mimo Ŝe terroryści uczynili to z religijnych pobudek, tak 
nie moŜemy oskarŜać religii Ŝydowskiej o śmierć Jezusa ani 
chrześcijaństwa o wojny religijne w XVI i XVII wieku. 

KaŜdy chyba uznany system religijny (pomijam tu róŜne dziwne 
sekty) chce dobra człowieka, jego wyniesienia, zbawienia - 
jakkolwiek jest ono rozumiane. KaŜdy jednak system religijny jest 
bezbronny wobec człowieka, który moŜe religię wykorzystać do 
swoich celów, przewrotnie, wynaturzając ją, często czyniąc z religii 
narzędzie ludzkiej krzywdy. 

RozwaŜany fragment ewangelii niech stanie się inspiracją do 
szukania odpowiedzi na pytanie:  czemu słuŜy moja religijność - 
własnemu uświęceniu czy własnemu ubóstwieniu, które często 
wiąŜe się z podeptaniem godności drugiego człowieka?  

Dlaczego mam iść za Jezusem? 
(Mk 3, 7-12) 

Szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego 
wielkich czynach. 

Rosnąca popularność Jezusa nie podoba się przywódcom 
Ŝydowskim, ale tłumom to nie przeszkadza, by iść  za Nim. 
Przybywają z Judei, Galilei, Idumei, Zajordania, ale takŜe z bardzo 
daleka - z Tyru i Sydonu. Byli to prawdopodobnie śydzi, ale 
naleŜy przypuszczać, Ŝe nie brakowało wśród tych tłumów 
i pogan. 

Co ich pociąga? Wieść o cudach, o licznych uzdrowieniach. Cisną 
się do Nauczyciela z Nazaretu, chcą Go dotknąć, a jeśli nie cierpią 
na jakieś choroby, to przynajmniej chcą być świadkami 
uzdrowienia. Ile wtedy będzie moŜna o tym opowiadać znajomym! 

Trudno jednak tę ludzką fascynację Jezusem uznać za wiarę. To 
pójście do Niego jest takie powierzchowne, płytkie i... ślepe. 
W usłyszanym fragmencie ewangelii ktoś wyznaje, Ŝe Jezus jest 
Synem BoŜym, ale to nie są ci ludzie, którzy do Niego przyszli. To 
BoŜe Synostwo wyznają... duchy nieczyste. Co za ironia losu! 
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Dzisiaj wokół Jezusa takŜe gromadzą się tłumy, mało kto w Polsce 
przyzna się, Ŝe nie ma nic wspólnego z Jezusem. Kościoły się 
wypełniają - przynajmniej w większe święta, księŜa przyjmowani 
są po kolędzie, kultywowane są chrześcijańskie tradycje, dzieci są 
chrzczone, młodzi ślubują przed ołtarzem. 

Na zewnątrz wygląda to imponująco - warto jednak zastanowić się 
co kryje się we wnętrzu, co jest motywem, fundamentem tych 
ludzkich działań? Prawda poznana w ten sposób okazałaby się 
bardzo zaskakująca. Człowiek moŜe pójść do Jezusa kierowany 
prawdziwą wiarą, ale teŜ przyzwyczajeniem, tradycją, 
sentymentem, teściową, ludzkimi językami, ciekawością, 
konformizmem. Długa byłaby lista tych motywów i zmieszanych 
w róŜnych proporcjach krzyŜówek. 

Nie bądźmy jednak sędziami innych - pomyślmy o sobie. Gdy tak 
tłoczymy się wokół Jezusa - w czasie Pasterki czy Rezurekcji - 
pomyślmy o naszych osobistych motywach, o tym, co nas skłania 
do pójścia do Niego. 

Brońmy się przed tym co powierzchowne, płytkie i ślepe. Nasze 
pójście za Jezusem winno być przemyślane, świadome 
i zdecydowane. Wybieram Jezusa, bo widzę w Nim BoŜego Syna, 
mojego Zbawiciela i Pana.  

Czym jest grzech przeciw Duchowi Świętemu? 
(Mk, 3, 22-30) 

Kto by (...) zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu...  

Grzech grzechowi nierówny. Znamy choćby podział na grzechy 
śmiertelne i powszednie. Dzisiejsza ewangelia wyróŜnia grzech 
przeciwko Duchowi Świętemu. MoŜna się przejąć prawdziwą 
trwogą słysząc, Ŝe: „Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by 
się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił 
przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 
winien jest grzechu wiecznego” (Mk 3,28-29). 

Na czym polega ten grzech, którego skutki są tak tragiczne 
i nieodwracalne? Najpierw moŜe rozbijmy błędną koncepcję tego 
grzechu, na której ciąŜą ludzkie wyobraŜenia i doświadczenia. 
Wielu ludzi sądzi, Ŝe cierpliwość BoŜa podobna jest do ludzkiej. To 
znaczy są ludzie, którzy przebaczają, czynią to wielokrotnie, ciągle 
na nowo - moŜe nastąpić jednak moment, Ŝe „przeciągnie się 
strunę”, przeholuje się. Wtedy, bywa, Ŝe człowiek juŜ nie potrafi 
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przebaczyć. Ktoś go prosi o przebaczenie, a ten twardo 
i konsekwentnie mówi „nie”. Widzimy zatem, Ŝe problem braku 
przebaczenia leŜy w tym, którego prosi się o przebaczenie. 

Wielu to ludzkie doświadczenie przenosi na Boga - sądzą, Ŝe 
w relacjach z Bogiem moŜna „przeciągnąć strunę” i Bóg tego nie 
wytrzyma i obrazi się juŜ nieodwracalnie. 

To nie tak. Istota grzechu przeciw Duchowi Świętemu tkwi gdzie 
indziej - nie w Bogu, ale w człowieku. Bóg zawsze przebaczy 
człowiekowi, ilekroć ten szczerze zwróci się ku Niemu z prośbą 
o przebaczenie. Problem leŜy w człowieku, który w pewnych 
sytuacjach tak moŜe się zamotać i tak unieść pychą, Ŝe nigdy nie 
poprosi o przebaczenie. 

Problem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu to problem 
zatwardziałego ludzkiego serca, które nigdy nie pomyśli nawet 
o miłosierdziu Boga. 

Widzimy zatem, jak waŜne jest nasze serce, czy jest ono szerokie, 
czy teŜ ciasne? Miękkie i czułe, czy teŜ z kaŜdym rokiem 
twardnieje? Jest wraŜliwe na Boga, czy teŜ głuche i ślepe? 

I nam się moŜe dostać 
(Mk, 3, 31-35) 

KtóŜ jest moją matką i /którzy/ są braćmi? 

Dostało się najbliŜszej rodzinie Jezusa. Przyszli do Niego, bo 
uwierzyli w to, co ludzie o Nim gadali, Ŝe „odszedł od zmysłów” 
(Mk 3,21b). Szli zatem, aby Go powstrzymać. Byli zwyczajnie 
w błędzie. Jaka jednak dla nas z tej całej historii wynika nauka? 

Oczywiście ta, którą wypowiedział Jezus: „Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni wolę BoŜą, ten Mi jest bratem, siostrą 
i matką” (Mk 3,34b-35). Po drugie, to wydarzenie uczy nas prostej 
prawdy, by nie słuchać plotek, bo moŜna się na ich słuchaniu 
nieźle „przejechać”. 

Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Reprymenda 
spotkała najbliŜszych krewnych Jezusa. Nie  pomogły więzy krwi, 
zaŜyłość, bliskość. To, co mogłoby zmienić sposób reakcji 
niejednego człowieka, nie wpłynęło na zachowanie Jezusa. Jezus 
wskazał  błąd, a ci, którzy go popełnili, zostali pouczeni. 
Zwrócenie uwagi krewnym, Ŝe źle myślą, nie zamknęło im 
równocześnie drogi do poprawy – ale - to juŜ zupełnie inna 
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historia. Jedynie, co chcę podkreślić w postawie Jezusa, to 
odwaga nazywania rzeczy po imieniu. Nie wolno tolerować złych 
i niewłaściwych zachowań, nawet, a moŜe zwłaszcza, jeśli cechują 
one postępowanie naszych bliskich. I juŜ jesteśmy w domu - 
doszliśmy do sedna. Czy my - katolicy, szczególnie duchowni, ale 
takŜe świeccy, nie czujemy się taką uprzywilejowaną „rodzinką” 
Pana Boga? Czy nie moŜna nas złapać, przynajmniej w pewnych 
momentach, na poczuciu wyŜszości wobec innych, którzy „nie są 
tak blisko jak my”? I czy nie ma w nas niezdrowej poufałości 
wobec Pana Boga, który staje się „braciakiem”, kumplem, 
któremu moŜna wejść na głowę? 

I wtedy cenna byłaby trzeźwa myśl, Ŝe ani dumne miano „katolik” 
nic nie znaczy, ani to, Ŝe kiedyś nas ochrzczono, ani to, Ŝe 
regularnie składamy ofiarki na kościół - wobec zasadniczego 
pytania - czy „tu i teraz” pełnimy wolę Pana Boga? Nie pełnienie 
woli BoŜej „tam i kiedyś”, ale „tu i teraz” czyni nas bratem 
i siostrą, i matką Jezusa.  

A kto to jest „Jam”? 
(Mk, 4, 1-20) 

Gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem 
z Dwunastoma, o przypowieść. 

Długa jest dzisiejsza ewangelia - przypowieść o siewcy. Długa 
i bardzo soczysta - aŜ kapie od treści. Nie sposób w dwóch 
minutach odnieść się do wszystkich wątków - trzeba coś wybrać. 
Zatrzymajmy się zatem nad samą naturą przypowieści, 
zastanówmy się dlaczego w nauczaniu Jezusa tak obficie 
występowała ta forma wypowiedzi, co Jezus chciał przy jej pomocy  
osiągnąć. Ta wiedza przyda nam się takŜe w czasie dalszej lektury 
ewangelii - gdyŜ dzisiaj rozpruwa się cały worek 
z przypowieściami. 

Zacznijmy od definicji słownikowej: „Przypowieść to metafora lub 
podobieństwo nawiązujące do faktów ze świata przyrody lub 
codziennego Ŝycia, przyciągające uwagę swoją wewnętrzną 
dynamiką lub dziwnością i zaskakującym zastosowaniem, 
skłaniając w ten sposób słuchaczy do aktywnego myślenia” . 
R. E. Bromn, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Katolicki Komentarz 
Biblijny, Warszawa 2001, s. 995. 

I od razu skoncentrujmy się na końcowych sformułowaniach  - 
przypowieść ma skłaniać do aktywnego myślenia. Niedawno 
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czytałem pracę pewnej osoby, która uŜyła, bez jakiejkolwiek 
złośliwości, terminu „nauczanie katechizmowe”. Według jej 
odczucia chodziło o nauczanie polegające na bezrefleksyjnym, 
automatycznym zapamiętywaniu pewnych określeń a następnie 
ich bezbłędnej, dosłownej recytacji bez konieczności zrozumienia. 

Coś w tym musi być - pamiętam wspomnienie pewnej katechetki, 
której dobry humor wynikający z faktu nauczenia dzieci 
„Dziesięciu Przykazań” został zepsuty przez ucznia, który zapytał: 
„Proszę pani - a kto to jest Jam?” Dla mniej zorientowanych 
czytelników przypomnę, Ŝe Dziesięć Przykazań zaczyna się od 
słów: „Jam jest Pan Bóg twój”. 

Zestawiając pamięciowe metody nauczania katechizmu 
z ewangelią i stylem nauczania Jezusa, który uŜywał głównie 
przypowieści, widzimy między tymi dwoma sposobami objaśniania 
prawd wiary ogromną przepaść. Jezus chce nas pobudzić 
konkretnym obrazem, zainteresować jakąś historią, ale przede 
wszystkim zmusić do myślenia. Zmusić do samodzielnego 
myślenia. 

Wiara nie polega na bezmyślnym powtarzaniu formuł. Wiara 
winna być świadomym wyborem - nie moŜe być ślepa. Ktoś 
powiedział „myślenie ma przyszłość”. Miał rację - takŜe 
w odniesieniu do wiary.  

Śmieci na „wejściu” śmieci na „wyjściu” 
(Mk, 4, 21-25) 

UwaŜajcie na to, czego słuchacie. 

Jezus mówi: „UwaŜajcie na to, czego słuchacie” (Mk 4,24a). MoŜna 
współcześnie do tego dodać: „UwaŜajcie takŜe na to, co oglądacie”. 
Jest to zasada prosta i oczywista, której wszyscy przyznają rację, 
a której bardzo mało ludzi przestrzega. 

A przecieŜ juŜ nasi dziadowie gadali: „byle co jesz - byle co 
gadasz”, „czym skorupka za młodu nasiąknie – tym na starość 
trąci”. Nowoczesną ilustracją tej prawdy moŜe być rysunek, który 
niedawno zobaczyłem w pewnej ksiąŜce. Przedstawiał on ludzika 
pomiędzy dwoma napisami. Z jednej strony widniał napis „śmieci 
na wejściu”, z drugiej strony „śmieci na wyjściu”. Nasuwa mi się 
porównanie ukazujące człowieka, jako na przykład 
radioodbiornik. MoŜe jest to moŜe niezbyt fortunne zestawienie - 
człowiek ma przecieŜ zdolność oceny, rozeznania, wybierania. 
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Jeśli jednak w swoim odbiorze nastawi się na fale, które niosą 
śmieci, to w czym ma wybierać? Tylko między większym 
a mniejszym śmieciem. Z mielenia śmieci wyjdą zawsze śmieci. 
Śmieci na „wejściu” śmieci na „wyjściu”. 

Miejsce śmieci jest na śmietniku a nie w naszej głowie i sercu. 
Szukajmy pereł, szukajmy skarbu - tego co wartościowe, co nas 
czegoś nauczy, rozwinie, pociągnie do góry. 

Tylko w ten sposób moŜemy stać się światłem stawianym na 
świeczniku. Nie po to, by błyszczeć i zadzierać nosa, ale by być 
nauczycielem i wychowawcą - prowadzić innych. 

Zapraszam do sprzątania, segregacji - przyjrzenia się swoim 
ulubionym stacjom telewizyjnym i radiowym, oglądanym 
programom, prasie - ile tam jest śmieci. Oszczędźmy to sobie, 
oszczędźmy czas, oszczędzajmy swoje oczy i uszy a nade wszystko 
rozum i serce.  

Wszystko po kolei 
(Mk, 4, 26-34) 

Najpierw źdźbło, potem kłos. 

Obrazy ze świata przyrody rzucają światło na rzeczywistość 
ducha. Przypowieści mówiące o zboŜu czy ptakach tak naprawdę 
mówią o nas. 

Z dzisiejszego tekstu wyjmijmy jeden okruch tej prawdy. Jezus 
powiedział: „Ziemia (...) wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, 
a potem pełne ziarnko w kłosie” (Mk 4,28). Wszystko ma swoją 
właściwą kolejność - od czegoś trzeba zacząć, potem przychodzi 
rozwój i na koniec owoc. Takie są prawa natury. Znamy je 
i szanujemy. Nikt nie dziwi się, Ŝe nie zebrał plonów z pola, gdy 
niczego nie zasiał. Wiemy teŜ, Ŝe plon wymaga czasu - czekania 
i pielęgnacji. 

Szanujemy prawa natury, ale nie potrafimy ich przenieść w sferę 
ducha. A człowiek przecieŜ ma takŜe swoją naturę, którą trzeba 
cenić. W ludzkim duchu takŜe coś się poczyna, rozwija i owocuje. 
Tu takŜe potrzeba czasu i cierpliwości. 

A tej cierpliwości tak bardzo nam brakuje. Chcielibyśmy owocu 
juŜ - zaraz - teraz - natychmiast. Przyzwyczailiśmy się do 
kupowania bez pieniędzy - mamy debet, bierzemy kredyt, 
kupujemy na raty. 
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MoŜna tak zdobyć samochód, pralkę czy komputer, ale czy moŜna 
w ten sposób kupić „miłość, radość, pokój”? (Ga 5,22b) 
Oczywiście, Ŝe nie - to są owoce naszego Ŝycia z Bogiem. 

Święty Paweł w pewnym miejscu pisze tak: „kto skąpo sieje, ten 
skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie teŜ zbierać będzie” 
(2Kor 9,6). Przyjrzyjmy się swojemu Ŝyciu - co siejemy, jak siejemy 
i ile siejemy? Jak uprawiamy naszego ducha i czy poświęcamy mu 
więcej uwagi niŜ ogórkom na działce i pelargonii w doniczce.  

Czy istnieje zły duch? 
(Mk, 5, 1-20) 

Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu. 

Wielu chrześcijan, czy raczej tzw. chrześcijan neguje podstawowe 
prawdy wiary - neguje istnienie duszy, nieba, nawet samego Boga. 
Jedną z najczęściej  zaprzeczanych prawd jest wiara w piekło 
i istnienie złych duchów. 

Twierdzi się, Ŝe opisy działań złego ducha znajdujące się w 
ewangelii to naiwne i prymitywne formy opisu róŜnych schorzeń 
i zaburzeń psychicznych. 

Nie moŜna diabłu zrobić większej przyjemności, niŜ uznać, Ŝe nie 
istnieje. Wróg wtedy czyni więcej szkody, gdy nie wiemy o jego 
obecności, nie liczymy się z jego działaniem, a najlepiej jak 
w ogóle nie wierzymy w jego istnieje. 

A szatan jest naszym wrogiem i działa na naszą szkodę. 
Nienawidzi nas i chce nas zniszczyć, i cieszy się, gdy nie dajemy 
wiary w jego istnienie. Zdarzają się przypadki opętania - podobno 
jest ich coraz więcej - i coraz więcej księŜy zostaje przez swoich 
biskupów powoływanych do funkcji egzorcysty. Najczęściej jednak 
zły duch działa subtelnie - spokojnie i bez spektakularnych 
efektów prowadząc wielu do piekła. Dla niego waŜna jest 
skuteczność a nie fanfary. 

Miałem kiedyś w ręce małą ksiąŜeczkę - w zasadzie ulotkę 
składającą się z ośmiu stron. Miała frapujący tytuł: „Co zrobić, by 
pójść do piekła?” Gdy jednak otwierało się stronę druga i trzecią 
widać było tylko biel niezadrukowanego papieru. Wybrakowany 
egzemplarz? Wyjaśnienie przyniosła ostatnia strona, gdzie było 
napisane: „nie, to nie pomyłka - nic nie trzeba robić, by pójść do 
piekła, prawdopodobnie jesteś na właściwej drodze”. 
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Nie jesteśmy jednak bezradni, moŜemy podjąć decyzje, które 
wprowadzą nas na inne drogi. Sposób działania szatana został 
ciekawie przedstawiony w filmie „Adwokat diabła”. John Milton - 
diabeł grany przez Al Pacino mówi do Kevina Lomax'a: „Nie 
traktowałem cię jak marionetki. Nikim nie rządzę. To nie tak (...). 
Ja tylko przygotowuję scenę. Dalej działasz sam.” 

To prawda - szatan nie rządzi - nie ma takiego prawa ani mocy. 
On tylko przygotowuje scenę - aranŜuje sytuacje i podsuwa 
pokusy. Ale człowiek postępuje zgodnie z wolną wolą - działa tak 
jak chce. MoŜna zachować się jak marionetka, a moŜna 
i pozrywać sznurki. 

Popatrz na swoje ręce i nogi - czy nie są spętane? 

Potrzebujemy cudów 
(Mk, 5, 21-43) 

Osłupieli wprost ze zdumienia. 

W lecącym samolocie, doszło do potęŜnych turbulencji - 
pasaŜerowie zaniepokojeni tym, co się działo, wysłali do kabiny 
pilotów księdza obecnego na pokładzie. Ten usłyszał od załogi 
przeraŜające słowa: „KsięŜe, spadamy, niech się ksiądz modli, 
tylko cud moŜe nas uratować.” Ksiądz wrócił do pasaŜerów 
i powiedział: „Giniemy - nie ma juŜ Ŝadnych szans”. 

Ten Ŝart, bardzo uszczypliwy wobec księŜy, jest jednocześnie 
ilustracją postaw wielu chrześcijan, którzy wierzą w Boga, 
spełniają praktyki, ale nie wierzą, Ŝe Bóg moŜe być konkretnie 
obecny w ich Ŝyciu ze swoją mocą, Ŝe moŜe ich uratować, Ŝe cud... 
moŜe się stać . 

Tymczasem Bóg jest Bogiem cudów. Słyszymy jak w dzisiejszej 
ewangelii cudownie zostaje uzdrowiona kobieta chora od 
dwunastu lat. Więcej - słyszymy, Ŝe Jezus dokonuje wskrzeszenia. 

Potrzeba nam wiary, Ŝe to nie jest tylko odległa historia, ale coś, 
co wydarzyć się moŜe i dzisiaj. KaŜdy z nas nosi w sobie chorobę 
i śmierć. Często fizyczną a zawsze duchową - bo nikt nie jest 
wolny od grzechu, który przynosi zniszczenie i śmierć. Dlatego 
zawsze potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy 
zmartwychwstania. 

RóŜnie bywa z uzdrowieniem fizycznym - nie znamy woli BoŜej, 
która jednych uzdrawia a drugich nie. Znamy jednak wolę BoŜą 
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dotyczącą ludzkiego serca - ma być one czyste. Dlatego, jeśli 
prosimy o oczyszczenie, o przebaczenie grzechów, o wewnętrzne 
uzdrowienie, moŜemy być pewni, Ŝe stanie się cud. 
Zmartwychwstajemy z duchowej niemocy, zostajemy opatrzeni 
BoŜym miłosierdziem, jesteśmy leczeni. 

I to jest waŜne: szansą dla nas nie jest notatka o Chrystusie 
z encyklopedii, ale uzdrawiające i przemieniające z Nim spotkanie.  

Dysonans poznawczy 
(Mk, 6, 1-6) 

Czy nie jest to cieśla?  

Ci, którzy liznęli trochę psychologii społecznej wiedzą co nieco 
o zjawisku dysonansu poznawczego. Opisywał je w swoich 
ksiąŜkach Elliot Aronson. Nie czas i miejsce na referowanie o co 
tu dokładnie chodzi. Wystarczy powiedzieć, Ŝe ludzie stają bardzo 
często wobec sytuacji, zdarzeń, które są sprzeczne z ich sposobem 
myślenia. Powstaje dysonans - zgrzyt. Porządek świata zostaje 
zachwiany. I trzeba to wszystko jakoś uporządkować, 
przeinterpretować, zestroić. 

Z takim dysonansem poznawczym mamy do czynienia 
w dzisiejszej ewangelii. Ludzie widzą Jezusa. Z jednej strony 
doświadczają mądrości Jego nauk, widzą Jego cuda. Z drugiej 
strony jednak wiedzą, Ŝe to zwykły cieśla, ich rówieśnik, krajan. 
Trzeba te dwie, sprzeczne w ich rozumieniu informacje, pogodzić 
ze sobą. 

Mogą wybrać mniej więcej dwa rozwiązania. Mogą stwierdzić, Ŝe 
tego Jezusa, którego znali od dziecka, z którym bawili się na 
podwórku, w piaskownicy, nie znają  jeszcze dostatecznie, i Ŝe 
dopiero teraz odkrywa On przed nimi swoją tajemnicę - prawdę 
o sobie. Mogą teŜ zlekcewaŜyć Jego naukę, np. oskarŜyć o plagiat, 
a cuda wykpić oskarŜeniem o oszukiwanie łatwowiernych ludzi. 

Mieszkańcy Nazaretu wybrali ten drugi wariant. Słyszeliśmy: „Czy 
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy 
i Szymona? CzyŜ nie Ŝyją tu u nas takŜe Jego siostry? 
I powątpiewali o Nim” (Mk 6,3). Gdy człowiek wątpi, to tym 
samym odgradza się od Boga, nie moŜe doświadczyć Jego mocy. 
Dlatego słyszymy, Ŝe Jezus nie mógł w Nazarecie, z wyjątkiem 
kilku osób, dokonać Ŝadnych cudów. 
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KtóŜ by chciał zostawać chorym, duchowo martwym? 
Rozpoznajmy zatem, Ŝe Jezus to ktoś więcej niŜ cieśla - 
doświadczmy Jego łaski i mocy.  

Czy świnia moŜe latać? 
(Mk, 6, 7-13) 

Wzywali do nawrócenia. 

Czy świnia moŜe latać? Z pewnością nie. To nie jest jej natura 
i Ŝywioł. Ktoś powiedział kiedyś dosadnie i dowcipnie: „Nie 
nauczysz świni latać, choćbyś jej zrobił nie wiem jak długi pas 
startowy”. 

Wszystko pięknie, tylko czy to ma coś wspólnego z dzisiejszą 
ewangelią? Ma i to bardzo wiele. Tekst mówi, Ŝe apostołowie 
„wyszli i wzywali do nawrócenia” (Mk 6,12). To był ich cel - taki 
jest takŜe pierwszy cel Jezusa. Pierwsze słowa Jezusa jakie 
zapisane są w Ewangelii Marka to: „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo BoŜe, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 

Świadomość nakazu - Ŝe mamy się nawracać i wierzyć - chyba się 
juŜ w naszych czasach zagubiła. Gdybyśmy wyszli na ulice 
i popytali ludzi, czego chce od nich Jezus, albo co głosi Kościół, 
jakie byśmy usłyszeli odpowiedzi? Mamy być dobrzy, pomagać 
innym, przebaczać, kochać, pełnić dobre uczynki. Odpowiedzi 
mówiące o wierze i nawróceniu naleŜałyby do rzadkości. A nawet 
jeśli padałoby słowo nawrócenie, to na oznaczenie moralnej 
poprawy. 

To nie tak, czy raczej nie ta kolejność. Oczywiście Jezus chce, by 
ten świat i my, którzy na tym świecie Ŝyjemy, Ŝyli trochę lepiej, by 
więcej było dobra. Do tego celu prowadzi jednak droga wiary - 
ufnego powierzenia się Bogu, oddania Mu swojego Ŝycia. 
Nawrócenie jest wewnętrzną przemianą, w której rodzi się Nowy 
Człowiek. I tylko ten Nowy Człowiek zdolny jest Ŝyć według ideału 
Ewangelii, na miarę ośmiu błogosławieństw. 

Świnia nie nauczy się latać, nie pomoŜe jej najdłuŜszy nawet pas 
startowy. Do lotu potrzebne są skrzydła, potrzebny jest cud 
przemiany.  
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Kręgosłup 
(Mk, 6, 14-29) 

Jan (...) wypominał Herodowi. 

Pewna nauczycielka stanęła w obliczu trudnej dla siebie sytuacji. 
Był to konflikt, w którym oferowano jej rozwiązanie za cenę 
upokorzenia się i przeproszenia za nie popełnione winy. Na 
twierdzenie, Ŝe proponowane wyjście z sytuacji nie zgadza się z jej 
poczuciem godności, usłyszała: „A po co pani godność?”. 

Mało się chyba ostatnio ceni godność. Tylu ludzi tak łatwo ją 
sprzedaje. Upodlenie, koniunkturalizm, wszystko zaleŜy od 
sytuacji, od doraźnej korzyści - rozumianej materialnie. 

Coraz więcej ludzi chodzi po tym BoŜym świecie bez kręgosłupa, 
bez Ŝadnych zasad. Przeceniono godność, honor, prawość, 
dotrzymywanie słowa, zwykłą ludzkość uczciwość i przyzwoitość. 

Na tym smutnym tle kontrastowo rysuje się postać świętego Jana 
Chrzciciela. Ten człowiek wiedział czego chciał, znał prawdę, która 
wiodła go przez całe Ŝycie, a nie tylko w chwilach, gdy głoszenie jej 
było przyjemne i wygodne. Miał kręgosłup, miał zasady - nazywał 
białym to co białe, a czarnym to co czarne. 

Dzisiaj wielu na pytanie – „ile jest dwa plus dwa?” 
odpowiedziałoby „a ile sobie Ŝyczysz?”. Jan nie udzieliłby tak 
takiej odpowiedzi  - znał prawdę i trwał przy niej. Znał teŜ cenę 
trwania w prawdzie. W jego przypadku była to cena najwyŜsza – 
Ŝycie. Głowa przyniesiona na tacy.   

W kategoriach świata Ŝycie i czyny Jana Chrzciciela były 
bezsensowne - nie zaznał Ŝadnych przyjemności, nie wiedział co to 
znaczy seks, jak smakuje alkohol czy hazard. Jego działalność, 
przynajmniej w stosunku do Heroda, była bezskuteczna - nie 
nawrócił, nie zmienił. Przegrany facet. 

Owszem przegrany, lecz tylko w oczach świata. W oczach Boga był 
wielki. Sam Jezus dał o nim takie świadectwo: „Powiadam wam: 
Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana” (Łk 
7,28a). A zaraz potem dodaje „Lecz najmniejszy w królestwie 
BoŜym większy jest niŜ on” (Łk 7,28b).  

Wystarczy tylko mieć kręgosłup.  
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Taniec z aniołami 
(Mk 6,17-29) 

Córka (...) Herodiady weszła i tańczyła (...) król rzekł 
do dziewczęcia: proś mię, o co chcesz, a dam ci. 

Na początku dziejów taniec naleŜał do sfery sacrum. Przez taniec 
oddawano cześć Bogu, wielbiono Go. Później taniec zaczął słuŜyć 
rozrywce - wyraŜaniu więzi między ludźmi, wyraŜaniu miłości. 
W pewnym momencie, nie wiadomo kiedy, taniec ukradł diabeł. 
Od tej chwili taniec słuŜy takŜe grzechowi. Taniec córki Herodiady 
kosztował głowę Jana Chrzciciela. 

Co zatem z tym tańcem robić dzisiaj? Przekląć go jako narzędzie 
szatana albo przynajmniej uczynić podejrzanym o sprawstwo 
połowy wszystkich grzechów? Myślę, Ŝe byłoby to wylewanie 
dziecka z kąpielą. To, co trzeba zrobić, to zabrać taniec diabłu, 
zabrać to, co ukradł, a co miało słuŜyć Bogu i człowiekowi. Łatwo 
powiedzieć, trudno wykonać. Trudne nie oznacza jednak 
niemoŜliwe. Przy pracy wychowawczej, przy edukacji, przy 
stwarzaniu alternatywnych modeli rozrywki i zabawy jest to 
moŜliwe. 

W kaŜdym razie uczcie się tańczyć, bo co z wami będą robić 
aniołowie w niebie (św. Augustyn)? 

Chleb, sens i cena 
(Mk, 6, 30-34) 

Jedli wszyscy do sytości. 

Mamy w ewangelii piękne i wzruszające opisy powołania - 
rybaków nad jeziorem czy celnika Mateusza - kaŜdy z nich 
porzuca to, czym się zajmuje i idzie za Jezusem. Za Mistrzem 
z Nazaretu podąŜały takŜe  tłumy. 

Gdzieś w cieniu pozostaje fakt, Ŝe wielu odchodziło. Najbardziej 
dramatycznie brzmi to w Ewangelii Jana, gdy Jezus naucza 
o sobie jako chlebie, który z nieba zstąpił. Czytamy: „Spośród 
Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta 
mowa. KtóŜ jej moŜe słuchać? (...) Odtąd wielu uczniów Jego 
odeszło i juŜ z Nim nie chodziło” (J 6,60.66). Było to na tyle 
dramatyczne, Ŝe Jezus pyta Dwunastu: „CzyŜ i wy chcecie 
odejść?” (J 6,67b) 
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Ewangelista Marek jest bardziej dosłowny, stwierdza wprost:: 
„Wielu (...) przychodziło i odchodziło” (Mk 6,31b). 

Dlaczego odchodzą? Oczywiście chodzi tu o prawdziwe odejście - 
rozumiane w sposób duchowy, a nie zwykłe udanie się do domu, 
by spędzić noc i spoŜyć posiłek. Odpowiedzi mogą być róŜne, jak 
róŜni mogą być ludzie. 

Pierwsze wyjaśnienie przynosi nam Ŝołądek. Wielu ludzi idzie za 
Jezusem ponaglonych potrzebami swego brzucha. Nakarmią swój 
Ŝołądek i tracą zainteresowanie, i wtedy odchodzą. Tak naprawdę 
to nie pragną poznać Jezusa, tylko coś zyskać od Niego. Są 
jednak tacy, którym to nie wystarcza - szukają czegoś więcej. Nie 
trzeba być wielkim filozofem czy psychologiem, by wiedzieć jak 
waŜne dla człowieka jest odkrycie sensu istnienia. Ludzie szukają 
odpowiedzi na pytania: po co Ŝyją, jaka jest wartość ich Ŝycia, ich 
trudów, cierpienia, śmierci. Jezus potrafi nadać sens wszelkim 
paradoksom ludzkiego Ŝycia. 

Skoro jednak Jezus jest źródłem sensu, to dlaczego ludzie od 
Niego odchodzą? PrzecieŜ znaleźli to, czego szukali? Myślę, Ŝe 
odpowiedź kryje się w cenie. Pójście za Chrystusem kosztuje. Ma 
swoją wartość - stratę swojego Ŝycie (czasami dosłownie), by 
odzyskać je przemienione. 

Wielu przychodziło i odchodziło. Kogo z nas stać na to, by zostać?  

Pójdzie za mną w dym 
(Mk 6,34-44) 

Ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. 

Dzisiaj kaŜdy pokazuje nam drogę, którą uwaŜa za słuszną 
i jedyną - kaŜda partia, środowisko, gazeta. Objawia się wielu 
mesjaszy i krzyczy, by pójść za nimi. I trafiają w nasze potrzeby, 
bo bardzo pragniemy mieć nauczyciela i mistrza. 

Jest wielu mesjaszy, ale czy godnych zaufania? Wszystko co jest 
oparte na ludzkich wymysłach prędzej czy później okazuje swoją 
nędzę i beznadziejność. KaŜda ideologia bankrutuje. KaŜda idea 
traci impet i blaknie. 

Jest tylko jeden Mistrz-Pasterz, któremu warto zaufać. Warto 
dlatego, bo nie wymyśla pustych teorii, ale oddaje Ŝycie za swoje 
owce. Kocham Jezusa, bo jest zawsze przy mnie i pójdzie za mną 
w dym, w ogień, w wodę, w przepaść.  
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Zwiewamy 
(Mk 6,45-52) 

Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, 
myśleli, Ŝe to zjawa, i zaczęli krzyczeć. 

Ludzkie tęsknoty przekraczają fizyczne moŜliwości. Często 
marzymy o lataniu, ale nawet po przyczepieniu nart tylko Małysz 
i paru innych przeleci sto parę metrów i to raczej spadając niŜ 
wzbijając się w niebo. I tak jest mniej więcej z wszystkimi naszymi 
marzeniami - biednemu wiatr zawsze w oczy. Trudno wtedy 
myśleć o lataniu. MoŜna jednak chwycić wiatr w Ŝagle  i wtedy 
nasze zdolności, nasz wysiłek, nasza praca zostaną pomnoŜone. 
Dla człowieka wierzącego tym wiatrem jest Bóg. Gdy człowiek 
spotyka Boga i bierze Go na łódź swego Ŝycia, doświadcza cudu 
przemiany. W burzy przychodzi ratunek, sieci zapełniają się 
rybami, człowiek dokonuje tego, co było niemoŜliwe. 

Tak się dzieje, gdy zaprosi się Boga do swojej łodzi. Częściej 
jednak jest tak, Ŝe człowiek utwierdza się w tym, Ŝe widzi przed 
sobą zjawę i odpływa co rychlej w przeciwnym kierunku. 

Kto z nas jest zdrowy? 
(Mk, 6, 53-56) 

Odzyskiwali zdrowie. 

Ludzie biegali po całej okolicy i przyprowadzali, znosili, 
wszystkich swoich chorych. Byli świadkami ich uzdrowienia. 
Pewnie wraz z uzdrowionymi cieszyli się i byli pełni podziwu. 

Zapomnieli o jednym. Zapomnieli o tym, by samemu paść u stóp 
Jezusa, uchwycić się Jego płaszcza, dotknąć Jego frędzli i błagać 
o uzdrowienie. 

Fizycznie mogli czuć się (i na pewno się czuli) świetnie, ale 
człowiek to nie tylko ciało, ale takŜe duch, a ten takŜe moŜe być 
chory i cierpieć. 

Kto z nas jest zdrowy? W języku niemieckim jedno i to samo słowo 
znaczy jednocześnie i „zdrowy” i „cały” - tak jakby to było to samo. 
I to jest to samo - zdrowy to ten, kto nie ma Ŝadnych braków, 
który ma wszystko poukładane - łącznie z klepkami w głowie 
i hierarchią wartości w sercu.  
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Naszym doświadczeniem jest często brak - brak miłości, brak 
sensu Ŝycia, brak bezpieczeństwa. To wielki cięŜar - choroba, 
którą gdzieś głęboko nosimy. I z tym wszystkim trzeba pójść do 
Jezusa. Nie - wypychać innych, ale samemu stanąć przed nim. 

Problem tylko, Ŝe szalenie trudno zrobić ten krok. Wmawiamy 
sobie dobre samopoczucie, trudno się przyznać do własnej 
słabości. Przez negowanie choroby nie odzyska się zdrowia - 
potrzeba tu lekarza, potrzeba Jezusa.  

Szukamy obłudnika 
(Mk, 7, 1-13) 

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko 
jest ode Mnie. 

Do wielu rzeczy zdolny jest człowiek. RozwaŜany fragment 
ewangelii pokazuje jak ze świętej rzeczy, jaką jest religia, moŜna 
zrobić karykaturę. Prawdę Objawienia zamienia się na ludzkie 
pomysły, Dzieła BoŜe na człowiecze podróbki, drobiazg staje się 
istotą, istota usuwana jest na margines albo w ogóle znika. 
Z zapałem studiuje się Święte Księgi, by precyzyjnie... ominąć ich 
wskazania. 

Tak wyglądała religia Ŝydowska w wydaniu niektórych faryzeuszy 
- co tak bardzo oburzało Jezusa. Współcześnie tak często wygląda 
islam, hinduizm, buddyzm. To łatwo przełknąć - prawda? MoŜna 
jednak, niestety, zrobić karykaturę i z chrześcijaństwa w jego 
katolickim wydaniu. 

Jeśli na Wielkanoc więcej ludzi święci jaja niŜ zmartwychwstanie 
Chrystusa, to coś tu jest nie tak. Jeśli ktoś się deklaruje jako 
chrześcijanin a oburza na jakiekolwiek wymagania związane 
z chrześcijaństwem to budzić to moŜe zdziwienie. Jeśli wieszam 
na ścianie krzyŜ a ten, który na nim wisi nie ma w moim Ŝyciu nic 
do powiedzenia, to mamy do czynienia nie z wiarą tylko 
z karykaturą, która jest antyświadectwem i budzi zgorszenie. 

„Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 
napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko 
jest ode Mnie” (Mk 7,6). Wielu ludzi słysząc te słowa, powie: 
„święta racja”. Następnie wychyli się przez okno i pokaŜe palcem 
tuzin obłudników. Włączy potem telewizor a tam będą juŜ ich 
mendle i kopy. 
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Chodzi jednak o to, by umieć spojrzeć na samego siebie. 
Posłuchać tego, co pojawia się na naszych wargach i tego, co gra 
w naszym sercu. Czy to jest ta sama melodia, czy jest to ten sam 
śpiew?  

Dziecko 
(Mk 9,30-37) 

Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich! 

U Orwella demoniczne i do szpiku kości demoniczne ministerstwo 
zajmujące się wojną nosi miano Ministerstwo Pokoju. Nie dziwi to 
- przewrotność jest normalną taktyką szatana, który rzadko działa 
z otwartą przyłbicą - to co lubi najbardziej, to stroić się w piórka 
anioła światłości. 

To co nie dziwi u diabła, powinno budzić zdziwienie u nas - 
będących w Kościele. Gdy składamy ręce do modlitwy, 
a zamykamy oczy na potrzeby bliźnich, to jest coś nie tak. Gdy 
mówimy „bądź wola Twoja”, a w praktyce gwiŜdŜemy na dziesięć 
przykazań, to coś tu nie gra. Gdy mamy usta pełne słów: „słuŜba”, 
„słuŜyć”, „słuŜebny”, ale nie słuŜymy to zwyczajnie kłamiemy. 

StrzeŜmy się tego grzechu. Jezus miał słabość do grzeszników, 
rozumiał ich i przebaczał. Okazywał jednak gniew i chłostał 
niemiłosiernie swoim słowem, gdy spotykał przewrotność. Bądźmy 
jak dzieci - zachowajmy prostotę, szczerość i pokorę. 

Ewangelia popowej piosenki 
(Mk 9,38-40) 

Nie zabraniajcie. 

Apostołowie chcieli zaprowadzić monopol na działanie BoŜej łaski. 
A jeśli nie udałoby się doprowadzić do monopolu to przynajmniej, 
według nich, naleŜałoby wprowadzić jakieś koncesje. Dzięki temu 
uniknie się bałaganu - ktoś wyrzuca złe duchy, a nie chodzi 
z nami . 

Jezus ma inną koncepcję. Wie, Ŝe BoŜa łaska spływa na człowieka 
wieloma róŜnymi strumieniami. Nie zawsze moŜna przyłoŜyć do 
tego stały - parafialno-tradycyjny szablon.  

Czasami rozmowa na rynku moŜe być mocniejszym uderzeniem 
Ducha Świętego niŜ kazanie na zakończenie misji parafialnych, 
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a tekst popowej piosenki mądrzejszy od radiowego komentarza do 
Ewangelii. Dlatego miejmy zawsze otwarte oczy i dobrze 
nastawione uszy. 

Kubek wody 
(Mk 9,41-50) 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego Ŝe 
naleŜycie do Chrystusa. 

Istotę dzisiejszej Ewangelii moŜna zamknąć w stwierdzeniu: „ Ŝyć 
dla Chrystusa”. Chrześcijanin robi w Ŝyciu wiele ciekawych, 
miłych i pięknych rzeczy. Dobre uczynki, dzieła charytatywne, 
wyjazdy na misje. To wszystko jednak moŜe nic nie znaczyć - 
dokładnie NIC - jeśli robione będzie dla siebie, dla własnej ambicji 
czy próŜności a nie dla Chrystusa. 

...a moŜna podać tylko kubek wody i nie utracić swojej nagrody.  

To, co robimy jest zewnętrzną formą, którą wypełnia nasza 
intencja. To treść rzucana jest na wagę i określa wartość naszego 
Ŝycia. Król Baltazar zobaczył na ścianie napis: „mene, mene, tekel 
ufarsin” (Dn 5,25). Znaczył on: „Bóg obliczył twoje panowanie 
i ustalił jego kres (...); zwaŜono cię na wadze i okazałeś się zbyt 
lekki” (Dn 5,25b –27). 

Oby nikt z nas nie znalazł podobnych słów na ścianie swego 
pokoju lub na tapecie swojego komputera. 

Czy muszę?  
(Mk 10,1-12) 

Czy wolno męŜowi oddalić Ŝonę? 

Mamy kodeks karny, cywilny, kodeks prawa kanonicznego. Mamy 
przepisy i instrukcje, mamy cały aparat, który słuŜy 
egzekwowaniu prawa. To wszystko jest potrzebne - dobrze, Ŝe tak 
jest, ale miejmy teŜ świadomość, Ŝe duŜa część tych wszystkich 
praw ma swoją przyczynę w niedoskonałości i zatwardziałości 
ludzkiego serca. 

Prawo jest swego rodzaju wychowawcą. Jest pedagogiem, który 
trzyma niedojrzałe dziecko za rękę. Dobrze, Ŝe trzyma - w ten 
sposób dziecko nie upadnie, ale rzecz w tym, by kiedyś dziecko 
stanęło wreszcie na własnych nogach. 
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Czasami ludzie pytają: „czy muszę się modlić?”, „czy muszę 
chodzić do kościoła?”. Chciałoby się ostro odpowiedzieć, Ŝe jeśli 
pyta „czy musi” to znaczy, Ŝe „nie moŜe”. Nie moŜe, nie wolno mu 
modlić, nie wolno chodzić do kościoła. I koniec, i kropka. 

MoŜe jednak miarkując własną niecierpliwość lepiej jest pomóc 
temu dziecku dorosnąć, dojrzeć. Choćby to dziecko miało 
dwadzieścia, pięćdziesiąt czy osiemdziesiąt lat.  

Co ja z tego będę miał? 
(Mk 10,13-16) 

Do takich bowiem naleŜy królestwo BoŜe. 

Co ja z tego będę miał? Wyrachowanie i zimna kalkulacja coraz 
częściej rządzą międzyludzkimi relacjami. „- Cześć, co słychać? - 
W porządku, a u ciebie? - Jakoś leci... Słuchaj mam taką sprawę 
do ciebie...” To nie jest problem, Ŝe mamy coraz więcej takich 
telefonów. Problem jest w tym, Ŝe przestały budzić zdziwienie. 
Więcej - budzi sensacje, albo niekiedy nawet podejrzliwość, gdy 
ktoś dzwoni, by naprawdę zapytać TYLKO co słychać. Myślimy: 
„co mu się stało”, albo (częściej) „co on knuje”. 

Dzisiejsza ewangelia kaŜe nam spojrzeć na dziecko. Dziecko ma 
swoje wady i swoją niedoskonałość, ale ma ową spontaniczność, 
nieobliczalność i radość, której tak nam brakuje. Spróbujmy w 
sobie obudzić dziecko. Będzie to lepsze niŜ wiele terapii, lekarstw. 
Będzie to dobrodziejstwem dla naszego ciała, ale 
i błogosławieństwem dla duszy.  

Pytanie nie zawsze jest pytaniem 
(Mk 10,17-27) 

Co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne? 

Czasami pytamy, bo czegoś nie wiemy. A czasami pytamy, bo 
szukamy potwierdzenia naszej wiedzy. Tak było w przypadku 
bogatego młodzieńca. Przybiegł do Jezusa, pytał jak moŜna 
osiągnąć Ŝycie wieczne, ale tak naprawdę to szukał potwierdzenia 
dla własnego Ŝycia. MoŜe szukał pochwały, moŜe zachęty: „oby tak 
dalej” lub czegoś podobnego. Gdy usłyszał coś, czego się nie 
spodziewał był zaskoczony, niepocieszony i rozbity. W rezultacie 
poszedł swoją drogą. 
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Oby w nas było to, czego zabrakło temu chłopakowi, mianowicie 
stawania w pełnej gotowości wobec Boga. Bóg ma być naszym 
celem, a nie środkiem do realizowania celów zupełnie innych, 
wymyślonych przez nas. To my mamy być na jego usługach, a nie 
On na naszej słuŜbie.  

Sto razy więcej do kochania. 
(Mk 10,28-31) 

Stokroć więcej teraz, w tym czasie. 

Usłyszeliśmy jeden z najbardziej nierozumianych fragmentów 
Biblii. Najczęściej myślimy tak: „Idziemy za Chrystusem, a On 
w dowód wdzięczności, rewanŜuje się nam stosowną nagrodą - 
daje nam sto razy więcej niŜ zainwestowaliśmy - co za 
niesamowite przebicie”. 

Tych stu pól nie moŜna jednak odbierać w kategoriach nagrody, 
ale w kategoriach odpowiedzialności. Gdy dostajemy sto pól, sto 
domów, sto sióstr i matek, to otrzymujemy równieŜ 
odpowiedzialność za nie. A odpowiedzialność oznacza robotę. 
Mamy sto razy więcej do uprawiania, sto razy więcej do 
sprzątania, sto razy więcej do kochania. 

Gdy poszedłeś za Chrystusem, oddałeś Mu wszystko, a On jeśli 
jeszcze nie dał ci tu, na ziemi, stokroć więcej, to nie dlatego, Ŝe 
jest skąpy, ale po prostu czeka aŜ dorośniesz, zmądrzejesz, 
nabierzesz sił i będziesz potrafił to wszystko, co da ci Bóg, 
pokochać. 

Szklany paciorek 
(Mk 10,32-34) 

Wyprzedzał ich. 

Jezus trzykrotnie zapowiadał swoją mękę i zmartwychwstanie. 
Uczniowie wiedzieli, co czeka Jezusa w Jerozolimie. Grozę budziła 
w nich determinacja Mistrza, który z takim pośpiechem szedł do 
Świętego Miasta, Ŝe nie mogli za nim nadąŜyć. 

Ten Jezusowy pośpiech stanowi wielki kontrast z ludzką 
ocięŜałością. Smutne to jak niedzielna eucharystia przegrywa 
z filmem w telewizji, a poranna modlitwa z przedłuŜonym o pięć 
minut spaniem. 
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Ta ocięŜałość ustępuje jednak, gdy zbliŜa się rodzinna, niedzielna 
celebracja w hipermarkecie i naboŜeństwo nawiedzenia i adoracji 
McDonald’sa. Wówczas odzyskuje człowiek swój wigor i chęć 
Ŝycia. Oczywiście nie zawsze i nie u kaŜdego tak bywa, ale 
zjawisko jest na tyle częste, Ŝe warto je  zauwaŜyć. 

Warto się zastanowić, czy nie oddajemy czasem perły za szklany 
paciorek.  

Ślepi przewodnicy 
(Mk 11,27-32) 

Jakim prawem to czynisz? 

śydzi oczekiwali Mesjasza. Arcykapłani, starsi, uczeni w Piśmie 
przypominali i pouczali o tym lud. Z tego jednak co miało być 
etapem, epizodem, uczyniono cel i sens wszystkiego. Gdy pojawił 
się Jan i zwiastował, Ŝe Mesjasz nadchodzi, ucięto mu głowę. Gdy 
przyszedł Jezus, ukrzyŜowano Go i... zaczęto znowu spokojnie 
oczekiwać Mesjasza. 

Zawiodły elity - mądrość i rozeznanie zastąpiono sztywnością 
umysłu, świeŜość serca rutyną, Ŝywe doświadczenie Boga pustą 
abstrakcją. Arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie minęli  Boga, 
o którym tyle się naczytali, nastudiowali, o którym powiedzieli tyle 
kazań. Dali się wyprzedzić celnikom i nierządnicom 
(por. Mt 21,31).  

Styropianowa wiara 
(Mk 12,1-12) 

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą 
węgła. 

Wiara ma swoją jakość. MoŜe być pierwszego sortu lub trzeciego 
gatunku. Wiara szybka, błyskawiczne nawrócenia, cudowne 
przemiany muszą być zweryfikowane przez czas. Zawsze istniała 
w Kościele zasada, Ŝe neofitom (tzn. tym, którzy dopiero niedawno 
się nawrócili) nie powinno się powierzać Ŝadnych 
odpowiedzialnych zadań. Nie moŜna im było np. udzielać święceń 
kapłańskich. Dopiero czas i Ŝycie, najlepsze sprawdziany, 
pokazywały prawdziwą wartość wiary człowieka. 

Ewangelia dzisiejsza jest wielkim skrótem tych całych dziejów 
człowieka, w których przychodzący Bóg był odrzucany i zabijany 



  

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, 100 x więcej do kochania. Komentarze do Ewangelii Marka                  http://zpm.natan.pl 

31 

przez wiarę płytką, niedojrzałą, zabobonną. Z jednej strony Bóg 
ciągle czeka i ma nadzieję, a z drugiej strony człowiek, który ciągle 
nie chce zobaczyć w Bogu swojej szansy. 

Bóg ciągle mówi: „buduj na kamieniu” a człowiek uparcie 
powtarza: „a ja wolę na styropianie”. Tymczasem to nie styropian 
stał się kamieniem węgielnym. Bóg jest skałą. Kamień trudniej się 
formuje niŜ styropian, ale dłuŜej postoi. Pomyślałeś o tym? 

Podatek dla Cezara 
(Mk 12,13-17) 

Oddajcie (...) Bogu to, co naleŜy do Boga. 

Faryzeuszom nie chodziło o odpowiedź na pytanie, które zadali. 
Chodziło im jedynie o skompromitowanie Jezusa. Powie, Ŝe płacić 
- oto sługus Rzymu, powie: nie płacić - oto burzyciel społecznego 
porządku. Jezus poznaje ich obłudę i daje odpowiedź, która 
kompromituje nie Jego, ale stawiającyh pytanie. 

Odpowiedź Jezusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co naleŜy do 
Cezara, a Bogu to, co naleŜy do Boga” (Mk 12,17bc), jest jednak 
nie tylko wyślizgnięciem się Jezusa z zastawionej pułapki, ale 
niezwykle wartościową zasadą regulującą zachowanie 
chrześcijanina Ŝyjącego w świecie. 

Ta zasada mówi, Ŝe mamy obowiązki nie tylko wobec Boga, ale 
takŜe wobec władzy, wobec społeczeństwa, Ŝe Ŝyjemy wśród praw, 
które regulują ludzkie stosunki. I te prawa trzeba szanować. 
Oczywiście nie są to prawa bezwzględne, nie mogą one ignorować 
BoŜego prawa, ale w normalnym porządku rzeczy są one 
obowiązujące dla chrześcijanina. 

Gdy jednak prawa, które ustanawiają ludzie wydają się być 
niesprawiedliwe, czy przeciwne BoŜemu prawu, to pamiętajmy, Ŝe 
Cezar nie spada z nieba, to my wybieramy go, oddajemy na niego 
głos, my współdecydujemy, kto nami będzie rządził, kto będzie 
stanowił prawa i kto będzie ich egzekutorem. Jeśli więc widzisz 
bałagan w świecie, kraju, mieście czy dzielnicy, to zrób z tym 
porządek - masz taką moc. Chyba, Ŝe uwierzysz, ty i miliony 
innych, demagogom, twierdzącym, Ŝe twój głos niczego nie zmieni.  
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W niebie 
(Mk 12,18-27) 

Którego z nich będzie Ŝoną? 

Dzisiaj do akcji wchodzą saduceusze - chcą nie tyle 
skompromitować Jezusa, co go wykpić, ośmieszyć, okazać swoją 
zarozumiałą mądrość. 

Mądrość saduceuszów okazuje się jednak zwyczajnym brakiem 
wyobraźni. Ta mądrość przypomina przepowiednie autorytetów 
sprzed wielu lat, którzy wróŜyli koniec ludzkiej cywilizacji, czy 
raczej niemoŜność jej rozwoju, spowodowaną coraz większym 
zapotrzebowaniem na konie, które spowoduje taką „produkcję” 
odchodów, Ŝe wszystko zginie pod górą końskiego nawozu. 
Zabrakło wyobraźni, Ŝe moŜna wymyślić taki cud jak wóz 
poruszający się bez dyszla i konia. 

Przebywanie  w niebie jest zaś cudem na BoŜą miarę. Trudno 
nawet wysilać nasz ograniczony ludzki rozum, by dowiedzieć się 
szczegółów. Niech nam wystarczy przyjęcie w zaufaniu faktu, Ŝe 
będzie nam tam dobrze, Ŝe będziemy kochani, szczęśliwi i... Ŝywi. 

Izajasz i BoŜe Ciało 
(Mk 12,28b-34) 

Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować 
bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niŜ wszystkie 
całopalenia i ofiary. 

Jesteśmy zdolni do całopaleń i ofiar składanych Bogu. Jesteśmy 
zdolni zwłaszcza wtedy, gdy inni na nas patrzą. Ewangelia 
przypomina jednak, Ŝe potrzeba czegoś innego, czegoś czego nie 
widać, czego nie moŜna wypreparować, zwaŜyć, zrobić zdjęcia. 
Potrzeba miłości. 

JuŜ ustami proroka Izajasza skarŜył się Bóg: „Co mi po mnóstwie 
waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju 
tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. 
Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego Ŝądał od was, 
Ŝebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania 
czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, 
szabaty, zwoływanie świętych zebrań... Nie mogę ścierpieć świąt 
i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu 
i obchodów; stały Mi się cięŜarem; sprzykrzyło Mi się je znosić!” 
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(Iz 1,11-14) Z całego tego fragmentu moŜemy odczytać wołanie 
Boga o nasze  nawrócenie, przemianę, oczyszczenie, o Ŝycie wolne 
od  od grzechu. 

Słowa Izajasza moŜna przełoŜyć na współczesne pojęcia. MoŜemy 
sobie wyobrazić, Ŝe dziś prorok by wołał: „Co mi po waszych 
pieniądzach składanych na tacę, co mi po waszych zamawianych 
Mszach Świętych. Kto was prosił byście wydeptywali drogę do 
Kościoła? Nienawidzę waszych procesji, pieśni, naboŜeństw 
i uroczystości - stały mi się cięŜarem.” MoŜe to by były takie 
słowa, moŜe nieco inne. Na pewno jednak taka sama byłaby 
puenta - niezmienna od wieków: „Obmyjcie się, czyści bądźcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie 
czynić zło! (...) Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg 
wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” 
(Iz 1,16.18b). Bóg jest zainteresowany przede wszystkim naszym 
sercem. 

Słuchaj 
(Mk 12,28b-34) 

Słuchaj, Izraelu. 

Jakie jest pierwsze przykazanie? Pierwsze w kolejności, gdy 
otwieramy Biblię, jest polecenie rozmnaŜania się i zaludniania 
ziemi (Rdz 1,28). Chodzi jednak nie o pierwszeństwo 
chronologiczne, ale pierwszeństwo hierarchiczne. W przypadku 
śydów była taka hierarchizacja koniecznością, zwaŜywszy, Ŝe 
mieli oni kilkaset rozmaitych zakazów i nakazów. 

Odpowiedź Jezusa jest jasna - najwaŜniejszym przykazaniem jest 
przykazanie miłości. Gdy jednak wnikliwie popatrzymy na tekst, 
zauwaŜymy, Ŝe przed tym przykazaniem znajduje się inne, które 
umknąć moŜe naszej uwadze przy lekturze  tego tekstu. To 
przykazanie brzmi: „słuchaj”. 

Nie wiem, czy to przykazanie nie jest waŜniejsze, niŜ przykazanie 
miłości. Skąd taka wątpliwość ? OtóŜ przykazanie miłości jest 
bardzo piękne, głębokie, ale... bardzo ogólne. Rodzą się pytania: 
czy wszystkich, czy jednakowo, jak kochać, w jaki sposób to 
wyraŜać, jak się zachować w takiej sytuacji a jak w innej? śycie 
przynosi wiele takich czy innych pytań, a my musimy znaleźć 
odpowiedź. By w takich sytuacjach nie zbłądzić, dobrze jest 
w takich momentach posłuchać rady kogoś mądrzejszego, 
jakiegoś autorytetu. 
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Tym kimś, stale przy nas obecnym, jest  Bóg. Bóg podpowiada 
nam, przez głos sumienia, jak postąpić w tej czy innej sytuacji. 
Od realizacji tego pierwszego przykazania - „słuchaj”, zaleŜy 
jednak, czy tym radom damy posłuch. RóŜnie jednak z tym bywa.  

Kto mądry niech jednak słucha mądrzejszego.  

Bez steru i portu 
(Mk 13,33-37) 

UwaŜajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie. 

Były takie czasy w Związku Radzieckim, kiedy non stop jedna 
trzecia wszystkich samolotów bojowych była w powietrzu. Kiedy 
jedne lądowały następne startowały. Powód był jeden - nie dać się 
zaskoczyć.  

Nie wiem czy ta informacja była prawdziwa, ale wiem na pewno, 
Ŝe takie nastawienie powinno być w kaŜdym z nas - nie dać się 
zaskoczyć. 

Jezus mówi do nas: „Czuwajcie”. Mamy Ŝyć uwaŜnie i świadomie. 
Mamy mieć świadomość celów, do których dąŜymy i środków, 
które osiągnięciu tych celów słuŜą. Innymi słowy - trzeba mieć 
Ŝagiel i ster oraz port, do którego się płynie. 

JakŜe jednak często przypominamy kawałek drewienka na wodzie 
- płyniemy tam, gdzie rzuca nas fala i pcha wiatr - ani steru, ani 
portu (por. Ef 4,14). Zamiast jednak płakać - mówimy z dumą, Ŝe 
jesteśmy wolni. 

Punkt wybicia 
(Mk 16,9-15) 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! 

Maria Magdalena mówiła uczniom, Ŝe widziała 
zmartwychwstałego Jezusa - nie chcieli jej wierzyć. Dwaj 
uczniowie wrócili z Emaus i twierdzili to samo - Pan 
zmartwychwstał - im teŜ nie chcieli wierzyć. Wreszcie ukazał się 
wszystkim uczniom - „wyrzucał im brak wiary i upór, Ŝe nie 
wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego” (Mk 16,14b). 
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Wiara w zmartwychwstanie jest trudna - moŜna widzieć, dotykać, 
rozmawiać, a jednocześnie kręcić z niedowierzaniem głową. 
Jednocześnie przyjęcie tej prawdy - nie tylko rozumem, ale przede 
wszystkim sercem - pozwala uzyskać niesamowity punkt wybicia 
w rozszerzaniu wiary i ewangelizacji świata. Dopiero po pełnym 
przyjęciu prawdy o zmartwychwstaniu, po pokonaniu wszystkich 
oporów i trudności, jakby piorun strzelił w uczniów - stali się 
świadkami wszędzie, poszli aŜ na krańce ówczesnego świata. 

Mówi się o Kościele, Ŝe jest śpiącym olbrzymem - jest w tym jakaś 
prawda. Ten olbrzym obudzi się, gdy przyjmie prawdę 
o zmartwychwstaniu. Przyjmie ją głową i sercem.  

Tak moŜe być i teraz 
(Mk 16,15-20) 

Pan współdziałał z nimi. 

Gdy popatrzy się na ogrom nieprawości i biedy w świecie, to mogą 
opaść ręce. Jak to wszystko zmienić, jaki to naprawić? Poprawa 
przekracza ludzkie siły. 

To prawda, przekracza ludzkie siły, ale przecieŜ nie jesteśmy 
skazani tylko na siebie. Dzisiejsza ewangelia mówi o wielkich 
cudach, niesamowitych rzeczach, prawdziwej ewangelizacji 
z mocą, ale jednocześnie wskazuje na źródła tej mocy: „Oni zaś 
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16,20). 

Sam Bóg współdziałał z apostołami i sam Bóg był źródłem cudów. 
Tak było kiedyś i tak moŜe być i obecnie. Jezus obiecał przecieŜ: 
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia 
świata” (Mt 28,20b).  

Od czego zacząć? 
(Mk 16, 15-18) 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. 

W ewangelii słyszymy misyjny nakaz: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) Wolą 
Boga jest głoszenie Ewangelii wszędzie, kaŜdemu człowiekowi. 
Gorliwość wielu chrześcijan, księŜy, zakonnic, ale i świeckich, 
kaŜe im porzucać swój rodzinny kraj i wyruszać daleko do Afryki, 
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Azji czy Ameryki, by tam mówić ludziom o Chrystusie i dawać im 
świadectwo swojego Ŝycia. 

Jest to niewątpliwy trud i poświęcenie, przed którym 
z szacunkiem naleŜy pochylić głowę. Myślę jednak, Ŝe są wyprawy 
misyjne stokroć trudniejsze i stokroć niebezpieczniejsze niŜ 
wyprawa do Afryki. Są to misje we własnej rodzinie, w klasie, 
zakładzie pracy. Jak czasami trudno dać tu, na miejscu, 
świadectwo swojej wiary, stanąć w obronie wartości ewangelii, 
przyznać się do Chrystusa. Nie chcemy być przecieŜ uznani za 
jakiś fundamentalistów czy fanatyków. 

W gruncie rzeczy musimy przyznać, Ŝe udało się komuś wpoić 
w nas przekonanie, Ŝe religia jest sprawą prywatną. I dlatego na 
tego, kto zaczyna mówić zwyczajnie i otwarcie o Bogu, patrzy się 
jak na człowieka, który w towarzystwie popełnił gafę i jeszcze się 
przy tym uśmiecha. 

Dokładnie przed miesiącem mieliśmy święta BoŜego Narodzenia. 
Ile z tej okazji w róŜnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych 
popłynęło okrągłych słów, wzruszeń, Ŝyczeń, ciepełka i tkliwości. 
I jak bardzo często nie mogło rozmaitym prezenterom przejść 
przez gardło, Ŝe to wszystko na pamiątkę tego, Ŝe kiedyś, gdzieś, 
Bóg przyszedł na świat. I uprawia się slalom gigant, byle tylko nie 
wypowiedzieć imienia Jezus. 

A my często przyjmujemy ten medialny styl, dzięki czemu Jezus 
moŜe pojawić się publicznie tylko wtedy, gdy walniemy się 
młotkiem w palec, albo kipi nam mleko, dzwoni telefon i ktoś 
jednocześnie dobija się do drzwi. 

MoŜemy być świadkami Jezusa bez fundamentalizmu 
i fanatyzmu. Prosto, zwyczajnie i normalnie mówić o Bogu, jak 
o wszystkim co ma dla nas znaczenie, co jest waŜne. I ta nasza 
naturalność będzie najlepszym sposobem pozytywnego 
oddziaływania i najlepszym wykonaniem nakazu misyjnego. 

W Dziejach Apostolskich ten misyjny nakaz podzielony jest na 
pewne etapy: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aŜ po krańce ziemi” (Dz 1,8). W Jerozolimie to 
znaczy u siebie w domu, tam gdzie aktualnie jesteśmy, Judea to 
mój kraj, to najbliŜsze otoczenie, Samaria to sąsiedzi i dopiero na 
koniec krańce ziemi - to co dla nas najodleglejsze. 

Zanim zaczniemy czynić rzeczy wielkie, zacznijmy czynić drobne. 
Zanim odniesiemy wielkie zwycięstwa wygrajmy najpierw sprawy 
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małe. Zanim osiągniemy kraniec ziemi, uczyńmy pierwszy krok, 
choćby najdrobniejszy. 
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