
Mk 10, 13 – 16 

 

(13) Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 

szorstko zabraniali im tego.  

(14) A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 

królestwo Boże.  

(15) Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 

Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.  

(16) I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 

 

 

 



Jezus błogosławi dzieci   - (Mk  10, 13-16) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

"Do takich bowiem należy królestwo Boże" (Mk 10, 14) - powiedział Jezus                         

o dzieciach, które przyprowadzono do Niego. Jezus wziął je w objęcia, włożył na nie ręce                            

i błogosławił. 

Scenę tę można uznać za rozwinięcie zakończenia perykopy o sporze o pierwszeństwo 

(Mk 9,36-37), opowiadającej o tym, jak to Jezus wziął dziecko i, wskazując na nie, 

oświadczył  uczniom: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie 

przyjmuje" (Mk 9, 37). 

 W ten sposób został wprowadzony do Ewangelii św. Marka ważny motyw 

służący objawieniu tajemnicy królestwa Bożego. 

W perykopie o nierozerwalności małżeństwa (Mk 10, 1 - 12) była mowa o relacji                

z "drugim człowiekiem", naruszonej przez grzech, i o konieczności jej odnowienia zgodnie 

z zamysłem Boga, w perykopie o Jezusie błogosławiącym dzieci chodzi o nową relację              

"z samym sobą", niezbędną do tego, aby wejść do królestwa. 

Jeśli chodzi o to, gdzie scena błogosławienia dzieci się rozegrała, to jesteśmy skazani 

na domysły. Kontekst umiejscawia tę scenę w trakcie podróży do Jerozolimy. 

Raczej należy wykluczyć, aby były to dzieci osób towarzyszących Jezusowi, 

najpewniej więc pochodziły z miejscowości mijanych po drodze. 

Marek notuje: "Przynosili Mu również dzieci" (Mk 10, 13a). Mamy tu do czynienia  

z sytuacją zupełnie wyjątkową. Musimy sobie bowiem uświadomić, że w starożytności 

dzieci nie były traktowane podmiotowo; były swoistym dodatkiem do kobiety, która je 

urodziła, a ona sama należała do męża. 

 Można więc powiedzieć, że dziecko, żyjąc z łaski drugiego człowieka, jest 

symbolem całkowitej zależności. 

 Ewangelia  uczy nas, że taki jest właśnie prawdziwy stan człowieka.  

I ważne jest to, aby nie sprzeciwiać się własnej naturze. Tylko tym, którzy są jak 

dzieci, tylko prostaczkom zostanie objawiona tajemnica królestwa Bożego  

(Łk 10, 21: " (21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu 

Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 

rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 

Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. " ). 



 Przynoszono dzieci do Jezusa, "żeby ich dotknął" (Mk 10, 13a).  

Marek wielokrotnie wspomina, że Jezus kogoś dotknął, ale zawsze odnosiło się to do 

chorego.  Gest ten towarzyszył ich uzdrowieniu. 

Tutaj chodzi natomiast o dotknięcie, którego skutkiem ma być błogosławieństwo 

(Mateusz pisze, że dzieci przynoszono po to, "aby położył na nie ręce i pomodlił się za 

nie" [Mt 19,13]). 

Trzeba jednak pamiętać też, że dotyk jest pierwotną formą poznania, komunikowania 

się, komunii. Dotknięcie kogoś to w pewnym sensie zjednoczenie się z nim. Dotyka się nie 

to, co budzi lęk czy odrazę, ale to, co się kocha i szanuje. 

"Uczniowie szorstko zabraniali im tego" (Mk 10, 13b). Zapewne sądzili, że dzieci 

jako istoty nic nie znaczące mogą tylko zakłócić misję ich Mistrza. 

"A Jezus, widząc to, oburzył się" (Mk 10, 14). Marek używa tu tego samego słowa, 

co w scenie namaszczenia w Betanii (uczniowie "oburzyli się" na kobietę, która w domu 

Szymona Trędowatego rozbiła alabastrowy flakonik i wylała olejek nardowy Mistrzowi na 

głowę [Mk 14,4]). 

Marek rzadko pisze o stanie emocjonalnym Jezusa. Wspomina o Jego: 

 współczuciu dla źle mających się (Mk 1,41; 6,34; 8,2),  

 gniewie wobec zatwardziałości serca (Mk 3,5),  

 miłości spojrzenia (Mk 10, 21)  

 i smutku w obliczu śmierci (Mk 14, 33; 15,34).  

 

 Tu mówi o Jego oburzeniu na uczniów, którzy dzieciom stawali na drodze do 

Niego. 

Jezus wyraźnie nakazał uczniom: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie [...]; do 

takich bowiem należy królestwo niebieskie" (Mk 10, 14b). 

Królestwem jest przyszłe dobro zbawienia. Jednak już tu, na ziemi, można 

doświadczyć działania królestwa, bo jest nim sam Jezus. Może On być przyjęty takim, 

jakim jest, jedynie przez tego, który jest Mu bliski i podobny do Niego. 

Jezus wszystkim, co mówił i robił, starał się skłonić uczniów do tego, aby przywrócili 

w sobie stan dziecięctwa. Również dorośli wezwani są do stania się dziećmi 

(Mt 18, 3: " (3) Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie 

staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. "). 

 



Nawet starzy, jak Nikodem, powinni powtórnie się narodzić 

(J 3, 3 - 7: "  (3) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa 

Bożego. (4) Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek 

narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i 

narodzić się? (5) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, 

jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa 

Bożego. (6) To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha 

narodziło, jest duchem. (7) Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam 

się powtórnie narodzić. " ). 

Królestwo należy do dzieci w tym sensie, że przyjmują je one jako czysty dar, na który 

w żaden sposób nie można sobie zasłużyć: "Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 

dziecko, ten nie wejdzie do niego" (Mk 10, 15b). 

Werset ten stanowi serce perykopy. Wskazuje na to choćby uroczyste 

wprowadzenie, które przywołuje autorytet samego Boga przemawiającego we własnej 

osobie: "Zaprawdę, powiadam wam" (Mk 10, 15a). 

 Uświadamia on, że królestwo nie jest czymś, co można zbudować własną 

przemyślnością.  

 Jest darem do przyjęcia, który już istnieje. Tym darem jest Jezus, Syn Boży,                      

w którym stajemy się tym, czym jesteśmy: synami Ojca i braćmi wszystkich ludzi. 

 

 "Biorąc je w objęcia" (Mk 10, 16) 

Marek dwukrotnie wspomina o tym, że Jezus wziął dzieci w swoje ramiona (wcześniej 

w Mk 9, 36). Otwarte ramiona Syna dla wszystkich braci oznaczają nieogarniony krąg 

królestwa Ojca. 

 "Kładł na nie ręce" (Mk 10, 16) 

Jest to gest, przez który ktoś przekazuje to, co ma w swoim wnętrzu: własną moc i 

własnego ducha. 

 "Błogosławił je" (Mk 10, 16) 

Błogosławieństwo dzieci nie było w judaizmie czymś niezwykłym. Dzieci prosiły 

Ojca o błogosławieństwo, uczniowie nauczyciela. Był też zwyczaj w Jerozolimie, że 

przynoszono dzieci (zwłaszcza te, które zachowywały post jak dorośli) do uczonych                

w Piśmie, aby je pobłogosławili. 

Scena błogosławieństwa dzieci posiada także swoją wagę dla pierwotnego Kościoła. 



Po wyjaśnieniu kwestii dotyczącej małżeństwa rodziców ewangelista przystąpił do 

określenia pozycji ich dzieci w Kościele, powołując się w jednym i drugim wypadku na 

Pana. 

 Do dzieci należy królestwo Boże. Są one pełnoprawnymi członkami 

wspólnoty, mającymi pełny udział w darach królestwa.  

Do tak mocnego zaakcentowania tej prawdy mógł skłonić Marka fakt, że w niektórych 

wspólnotach istniało przekonanie, że małe dzieci nie będą miały udziału                                        

w zmartwychwstaniu ciał. 

Jezusowe słowa o dzieciach musiały znaleźć szeroki oddźwięk w Kościele, skoro                  

w pierwotnych wspólnotach chrzczono całe rodziny, wraz z dziećmi i służbą.                      

Wiemy również, że dzieci rodzące się w mieszanych małżeństwach Paweł dzięki 

uświęcającej roli chrześcijańskiego małżonka uważa za "święte" (1 Kor 7,14). 

Dziecko ze spokojem akceptuje to, że nic do niego nie należy i że wszystko, co ma, 

zostało mu dane. Nie posiada niczego od siebie, jest tym, kim czynią go inni. I przeżywa 

to wszystko w sposób naturalny. Status dziecka odnosi się do każdego człowieka, jako że          

z natury ma charakter relacyjny.  

Jeśli człowiek nie chce należeć do Boga, to należy do siebie, innego człowieka lub 

bożka, pogrążając się odpowiednio w egoizmie, niewoli czy idolatrii. 

Zakładana samowystarczalność jest w rzeczywistości śmiercią własnego "ja". 

Człowiek jest ze swej natury synem, który otrzymuje jako dar miłości wszystko, co ma,                 

i czym jest, włącznie z własnym "ja". W przeciwnym przypadku nie istnieje. Nikt przecież 

nie daje tego, czego nie posiada, a nikt nie posiada tego, czego nie otrzymał. 

Biblijny Adam (obraz każdego człowieka), gdy upadł, skrył się przed Bogiem, gdyż 

się Go lękał.  

Natomiast Jezus, nowy Adam, jest pierwszym, który w pełni przeżył stan synowski, 

Jego istnienie w pełni dla Ojca, przez Niego i dla Niego, jest Jego nieskończonym 

bogactwem, które wylewa się na Jego braci, którzy gromadzą się wokół Niego. 

 Przychodzą do Niego nie wielcy i możni tego świata, ale podobni do Niego, 

mali  i ubodzy (Mk 9,33n; 10,35n.).  

 Przyjęci przez Syna wejdą do królestwa Ojca. 

Omawiana scena rozpoczyna się od dotknięcia dzieci przez Jezusa, a kończy na 

objęciu ich przez Niego, włożeniu rąk i błogosławieństwie. 

 



Te wszystkie wyrażenia oznaczające kontakt ukazują wiarę jako ścisłą wspólnotę                      

z Jezusem - Synem.  

Trzeba, aby człowiek dorosły, odradzając się przez wodę i Ducha Świętego (J 3,5), 

nabył cech dziecka i stał się podobnym do Niego, by wejść do królestwa (Mt 18,3). 

Chrzest jest odrodzeniem, które wcielając nas w Chrystusa, daje nam tożsamość naszą i 

Bożą: my jesteśmy dziećmi, a On jest Ojcem. 

 

 

 

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął ...”  (Mk 10,13a) 
 

Dzieci i niemowlęta niezdolne zrozumieć rzeczy, które rozumieją ci, co są już duchowi, 

dzięki modlitwie Jezusa i Jego dotknięciu mogą doznać pomocy i korzyści, które pojmują. 

Dotyka ich bowiem moc Jezusa, gdy tylko włoży na nie ręce swej o nie troski i już nic 

złego ich nie dotknie. Może też, jak wskazuje litera tekstu, przynoszący Mu niemowlęta                  

i dzieci uwzględnili to, że skoro Jezus dotknął się niemowląt lub dzieci i w ten sposób 

przelał na nie swoją moc, to nie będzie możliwe, aby nieszczęście spotkało lub zły duch 

dotknął tego, kogo przedtem dotknął Jezus [...]. 

Ci, którzy przynoszą Jezusowi niemowlęta i dzieci to ci, którzy zajmując się głoszeniem 

nauk, robią to w sposób najprostszy. Głoszą naukę, posługując się językiem jakby 

dziecinnym, podobnym do mleka, jakim się karmią [początkujący w wierze - por. Hbr 5, 

12]. Ci więc przynoszą Jezusowi niemowlęta i dzieci. Natomiast ci, co od owych prostych 

nauczycieli wydają się wymowniejsi i dlatego nazywają się uczniami Jezusa, zanim 

poznali zasady [sprawiedliwości] dotyczące niemowląt i dzieci [tego rodzaju], ganią tych, 

którzy uczą w sposób prosty i [przez prostą naukę] przynoszą Jezusowi dzieci                                

i niemowlęta [...]. 

Trzeba nam szczególnie baczyć na to, abyśmy kierując się poczuciem wyższości                       

i mądrości, dlatego że jesteśmy dużymi, nie gardzili małymi w Kościele i dziećmi, lecz 

byśmy byli świadomi, w jakim sensie powiedziano: "Do takich bowiem należy królestwo 

niebieskie", takimi właśnie się stali [...]. Nie tylko pozwalając przynosić dzieci jezusowi               

i nie tylko nie przeszkadzając tego czynić, lecz sami wraz z dziećmi, stając się dziećmi, 

spełniajmy wolę Jezusa [...]. Chociaż dzieci z tego powodu, że są dziećmi, nie mogą iść za 

myślą wszystkich słów, wiedz, że jednak Jezus włożył na nie ręce (Orygenes, „Komentarz 

do Ewangelii Mateusza” 15, 6-8, tłum. S. Kalinkowski). 
 

 

 

 

 



 
 

"... lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego" (Mk 10,13b) 
 

   "Dlaczego uczniowie nie chcieli dopuścić dzieci? Dla Jego godności. A cóż On na to? 

Aby ich uczyć pokory i podeptania światowej pychy, przyjmuje je, bierze w ramiona i takim 

obiecuje królestwo niebieskie [...] Także i my, jeżeli chcemy być dziedzicami nieba, 

starajmy się z wielką gorliwością o tę cnotę. Stanowi ona szczyt [chrześcijańskiej] 

mądrości; prostotę myślenia, czyli życie anielskie. Bo dusza dziecka jest wolna od wszelkiej 

namiętności. Nie pamięta uraz swoim winowajcom, lecz zbliża się do nich jak do przyjaciół, 

jak gdyby nic nie zaszło [...]. Nie szuka więcej, niż mu koniecznie potrzeba, a gdy nasyci się 

ssaniem, zaraz porzuca pierś. Dziecko nie martwi się tym, czym my, na przykład stratą 

pieniędzy i podobnymi rzeczami. Z kolei nie cieszy się ono tym, czym my, a więc rzeczami 

przemijającymi. Nie zdumiewa się pięknością ciał (św. Jan Chryzostom, "Homilie na 

Ewangelię św. Mateusza" 62,4, tłum. J. Krystyniacki). 
 

 
 

"Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego"                

(Mk 10, 15) 
 

Wierzący [którzy są] jak niemowlęta, z których serca nie wypływa  żadne zło ani też 

nie poznali, czym jest zło, ale pozostają w całkowitej niewinności. Oni z pewnością 

zamieszkają w królestwie Bożym, bo żadnym czynem nie splamili przykazań Boga, ale 

wytrwali przez wszystkie dni swego życia w niewinności i w tym usposobieniu [...]. 

Wszystkie małe dzieci są chwalebne u Boga i pierwsze w Jego oczach (Hermas, "Pasterz" 

106 [ 29],1-3. Tłum. A. Świderkówna) 
 

 
 

1. "Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął" (Mk 10,13).  

 

    Co oznacza ten gest? Czy jest tylko wyrazem dobrego serca Mistrza z Nazaretu?                       

Czy raczej chodzi o dotknięcie przez Pana? 

      

 W jakich sytuacjach i my dzisiaj możemy doświadczyć wyzwalającego dotyku Zbawiciela? 

 

2. "Do takich bowiem należy królestwo Boże" (Mk 10,14) oświadczył Jezus swoim uczniom.  

  

 Co to oznacza?  Możemy stać się jak dzieci, gdy z całkowitą uległością i pokorą 

przyjmiemy, że zależymy od Boga i tylko On jest źródłem naszego życia. Od Niego 

przyjmujemy dary potrzebne do zbawienia. Nie sposób zbawić się o własnych siłach. 



91 – 2000 

Jak bardzo zdziwiony musiał być Jezus kiedy zobaczył, do jakiego stopnia 

uczniowie nie rozumieją istoty Jego posługi!  

Apostołowie starali się odsunąć od Niego dzieci, które On tak kochał. Pan przywołał 

je do siebie i każde z nich obdarzył swoim błogosławieństwem. 

Również dziś ludzie mają skłonność do patrzenia z wyższością na dzieci i młodzież, 

podejrzewania ich o złą wolę, o brak szacunku dla podstawowych wartości.  

 A jak Bóg patrzy na młode pokolenie?  

Papież Jan Paweł II często mówi o młodzieży jako o nadziei Kościoła. Wie, jak 

wielu młodych ludzi pragnie, aby ci, którzy twierdzą, że znają słowo Boże, wprowadzali je 

w czyn. Wie, że młodzi pragną na własne oczy ujrzeć piękno i moc tej wiary, do której 

chcą przylgnąć sercem. 

 Jeżeli zależy nam na tym, aby Boże królestwo rozwijało się i wzrastało, 

powinniśmy znaleźć drogę do serc współczesnej młodzieży.  

Nie przestawajmy dawać wobec ludzi młodych świadectwa swej wiary. Nie 

ustawajmy w modlitwach za nich. Przedstawiajmy Panu ich potrzeby i starajmy się patrzeć 

na nich tak, jak widzi ich Bóg.  

 Młodzi ludzie stanowią nowe pokolenie ludu Bożego; chcą być kochani i 

akceptowani takimi, jacy są – ludźmi, których serca i umysły są spragnione 

prawdy. 

Przyjmijmy wezwanie Jezusa i niechaj nikt z nas nie stanie się kamieniem, o który 

będą się potykać młodzi ludzie poszukujący Boga. Służmy im w prawdzie i wszędzie tam, 

gdzie jesteśmy, starajmy się dzielić się z nimi naszą wiarą. Ukazujmy młodemu pokoleniu 

miłość, jaką darzy ich Ojciec niebieski, i uczmy ich nieść ją innym ludziom. 

  

„Duchu Święty, obdarz ludzi młodych mocą swojej miłości. Ukaż im, jak wiele 

znaczą w oczach Boga i spraw, żeby Jego szukali i pragnęli ponad wszystko.” 

     

 

 

 



102 – 2001 

„Tato, czy naprawisz mi zepsutą zabawkę? Tato. Spadłem z roweru i starłem sobie 

kolano!” W taki sposób dzieci podchodzą do życia. Rodzice są dla nich gwarancją 

bezpieczeństwa. Dzieci wierzą, że zaspokoją oni wszystkie ich potrzeby, i wyczuwają, że 

mogą poruszać się w sposób wolny i bezpieczny w kręgu, jaki rodzice stworzyli dla nich 

przez swą miłość.  

Podobnie jest z przyjęciem Bożego królestwa.  

 Pełen miłości Ojciec umieścił nas na świecie, który stworzył jako dobry.  

 On słucha nas, kiedy Go wzywamy, i pragnie zaspokoić wszystkie nasze 

potrzeby. 

 To jedna z najważniejszych prawd, jakie przyniósł nam Jezus. Wszystko, co czynił, 

było lekcją mówiącą o miłości Boga do swego ludu. Chciał nam pokazać, jak bezpiecznie 

możemy się czuć pod opieką niebieskiego Ojca.  

W geście błogosławienia małych dzieci pouczył nas, w jaki sposób mamy podchodzić 

do królestwa Bożego: „Chodź, moje dziecko, i przyjmij moją miłość”. 

Uczniowie tego nie rozumieli i starali się nie dopuścić, by ludzie przynosili do Jezusa 

swoje dzieci. Może chcieli, aby Jezus zachował siły na to, co uważali za ważniejsze, na 

przykład na uzdrawianie chorych, prowadzenie dyskusji z faryzeuszami, czy spędzanie 

czasu z nimi – wybranymi Apostołami? Jak często również my nie rozumiemy, co jest 

ważne dla Boga.  

Dlatego konieczna jest nieustanna modlitwa:                                                                   

„Panie, odnów moje serce, abym nauczył się rozumieć Twoją naukę!”. 

Jezus chce spotykać się z każdym z nas. Wszyscy są dla Niego ważni. Każdemu 

człowiekowi chce objawić miłość Ojca. Uczniowie myśleli, że dzieci nie są w stanie 

przyjąć przesłania Ewangelii.  

Ale Jezus mówi: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14). Zbliżmy 

się z ufnością do naszego Ojca, a On sprawi, że zaczniemy odnosić się do ludzi z tą samą 

miłością, jaką On nas obdarza. 

„Kocham Cię, Ojcze, i codziennie chcę być jak najbliżej Ciebie.                                             

Daj mi żyć bezpiecznie w Twojej obecności. Naucz mnie, jak stać się podobnym do 

małego dziecka, do którego należy królestwo niebieskie.” 

      

 



124 – 2003 

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie". (Mk 10,14) 

Czy próbowałeś kiedyś dodzwonić się do prezydenta lub umówić na spotkanie z 

dyrektorem wielkiej korporacji? Jeśli nawet twoja odpowiedź brzmi „nie”, nietrudno sobie 

wyobrazić, że jest to zadanie wymagające sporej determinacji! Znane osobistości są 

zazwyczaj otoczone całym sztabem personelu, który umożliwia dostęp do nich tylko w 

określonych przypadkach. Jednak nie zawsze wielcy tego świata są tak niedostępni. W 

Ameryce zrobiło niegdyś furorę zdjęcie małego chłopca wbiegającego pędem do gabinetu, 

w którym jego ojciec, prezydent Stanów Zjednoczonych, prowadził właśnie ważne 

posiedzenie. Obowiązki prezydenckie nie przeszkodziły Kennedy’ emu serdecznie 

uściskać synka. 

Uczniowie Jezusa odpędzający rodziców, którzy przyszli do Jezusa po 

błogosławieństwo dla swoich dzieci, zachowali się jak świta ważnego dygnitarza. Uznali, 

że ktoś tak nieznaczący jak dzieci, nie jest wart czasu i uwagi Mistrza. Po co takie 

maluchy mają Mu zawracać głowę! Jezus jednak oburzył się na takie potraktowanie dzieci. 

Wbrew oczekiwaniom uczniów, przygarnął je z radością i pobłogosławił. 

Wyobraźmy sobie zdziwienie uczniów, gdy Jezus oznajmił im, że królestwo Boże 

należy właśnie do takich dzieci (Mk 10,14)!  

A zupełnie już oszołomieni wysłuchali, że: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 

dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,15). Po raz kolejny Jezus odwrócił do góry 

nogami całą ich hierarchię wartości. 

 Rodzice kochają swoje dzieci nie dlatego, że sobie na tę miłość zasłużyły, 

ale po prostu dlatego, że są ich dziećmi.  

Bóg pragnie, abyśmy przychodzili do Niego z taką samą ufnością, z jaką dzieci 

przychodzą do swoich rodziców, pewne ich miłości i troski.  

 Królestwo Boże jest darem, a nie nagrodą za dobre zachowanie.  

Bóg chce przygarniać nas z miłością i obdarowywać wszystkim, czego potrzebujemy. 

Proś więc Ducha Świętego, aby przemienił twoje myślenie i poprzestawiał hierarchię 

twoich wartości tak, abyś mógł z ufnością dziecka wkroczyć do Bożego królestwa.  

Pamiętajmy, że zawsze mamy swobodny przystęp do Boga. 

„Ojcze, naucz mnie polegać na Tobie z prostotą dziecka. Napełnij mnie Duchem 

Świętym, abym mógł myśleć i czuć tak jak Ty. Pragnę z radością i wdzięcznością 

przyjąć dar Twojego królestwa.” 



148 – 2005 

"Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".                    

(Mk 10,15) 

Te głębokie słowa Jezusa zawdzięczamy niezbyt chlubnej postawie uczniów, którzy 

szorstko odepchnęli matki przynoszące do Jezusa swoje dzieci. Być może dbali o spokój 

swego Mistrza lub uznali, że tak błaha sprawa nie licuje z Jego godnością. Kim były te 

dzieci i jakie miały znaczenie? Czyż nie istnieje wiele innych, ważniejszych spraw, 

którymi Jezus powinien się zająć – jak choćby nauczanie ich samych, bądź co bądź swoich 

najbliższych i wybranych współpracowników? 

 Czy i my nie dostrzegamy w sobie podobnego stosunku do spraw Bożych?  

My, uczniowie Jezusa. My, dobrzy katolicy, regularnie chodzący do kościoła.                     

My, przykładni małżonkowie. My, uczciwi ludzie. My, którzy dajemy ofiary na pomoc 

biednym. My, którzy czytamy prasę katolicką. Nawet chodzimy do spowiedzi, choć każdy 

przyzna, że to wcale nie jest łatwe. To jesteśmy my. I są jeszcze oni, którzy w ogóle do 

kościoła nie chodzą, niedziele spędzają na działce, krytykują księży, ile wlezie, a nasze 

poglądy w coraz bardziej kontrowersyjnych kwestiach moralnych kwitują uśmieszkiem 

niedowierzania. I oni mieliby coś chcieć od Jezusa? Uzyskać Jego pomoc w chorobie czy 

nieszczęściu? Poprosić o coś i otrzymać? 

Jezus mówi wprost – do królestwa Bożego mogę wejść tylko jako dziecko, czyli jako 

ktoś, kto tak naprawdę nic nie znaczy. Kto nie ma nic do dania. Którego zasługi są 

praktycznie żadne. Nie ze względu na własne uczynki, ale z łaski Boga. 

 I gdybym „rozdał na jałmużnę całą majętność moją” (1 Kor 13,3), nic mi nie 

pomoże, o ile nie otworzę się na miłość Boga i nie pozwolę Mu się nią napełnić. Jak 

dziecko, otrzymujące od rodziców wszystko, co mu potrzebne do życia, a przede 

wszystkim miłość. 

Taka postawa przynosi wielką wolność dziecka Bożego. Dziecka ufnego, 

polegającego nie na sobie, lecz na miłości Ojca. Dziecka, które chce wzrastać i rozwijać 

się, ale znając swoją małość, nie zamartwia się przesadnie, gdy coś mu nie wychodzi. 

Dziecka, które patrząc na innych, nie ocenia ich majątku czy wykształcenia, ale widzi, że 

ktoś jest dobry, smutny, zagniewany, czy życzliwy. Dziecka, które wie, że ojciec znajdzie 

drogę wyjścia z sytuacji, z której ono wyjścia nie widzi. Dziecka, które Jezus z radością 

bierze w objęcia, aby mu pobłogosławić. 

„Ojcze, ucz mnie postawy dziecka, które ufa nie własnym wysiłkom i zasługom, ale 

Twojej miłości. Pomóż mi nie wywyższać się nad innych, lecz przeciwnie, dostrzegać, jak 

wielką wartość przedstawia w Twoich oczach każdy człowiek.” 



157 – 2006 

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie… do takich bowiem należy królestwo 

Boże". (Mk 10,14). 

Pismo Święte mówi, że uczniowie „szorstko zabraniali” (Mk 10,13) ludziom 

przynoszenia dzieci do Jezusa – przeganiali ich, traktowali z góry.  

Sądzili pewnie, że Jezus jest zbyt zajęty lub zmęczony, aby zawracać sobie głowę 

najmłodszymi. Być może też uważali, że przesłanie Jezusa, a także sama Jego osoba są 

zbyt ważne, by miał On trwonić czas i siły na zajmowanie się dziećmi. Nie można się 

spodziewać, że te nieokrzesane maluchy okażą Mistrzowi należny szacunek! Zresztą, z 

jakiego powodu miałby się On w ogóle nimi interesować! 

Jednak Jezus nieoczekiwanie oburzył się na uczniów (por. Mk 10,13). Nie zrozumieli 

bowiem, że On przyszedł po to, aby każdy – młody czy stary, bogaty czy biedny, poganin 

czy  Żyd, mężczyzna czy kobieta – mógł mieć życie wieczne (por. J10,10; Ga 3,27-28).  

 Największą tęsknotą Boga jest uczynić nas wszystkich swymi dziećmi. 

Skoro poświęcił własnego Syna, abyśmy mogli poznać i przyjąć Jego 

miłość, to z pewnością nie odmówi jej nikomu, kto jej pragnie. 

Jak więc mamy przyjmować ten potężny strumień Bożej przychylności? Jak dzieci z 

dzisiejszej Ewangelii! Podchodziły przejęte, z chęcią, może nawet trochę się przepychając. 

Nie stawiały warunków, nie podejrzewały żadnego podstępu. Przychodziły z otwartym 

sercem, gotowe przyjąć to, co On chciał im dać.  

A On chciał je mocno przytulic! Brał je w ramiona, kładł na nie ręce i błogosławił je 

(por. Mk 10,16). Tak samo pragnie przytulić każdego z nas, niezależnie od naszego wieku. 

Pragnie obdarzać nas swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. 

Jezus, nasz Brat i Przyjaciel, nigdy nie jest tak zmęczony czy zajęty, aby nie mieć dla 

nas czasu. W każdej chwili jest gotów wziąć nas w swoje ramiona. Chce przygarniać nas 

do swego serca. Zawsze ma dla nas czas, zawsze znajdzie słowa miłości, pociechy i 

mądrości.  

Wyciągnij ramiona jak najszerzej! On kocha cię tak bardzo. Biegnij do Niego, 

poświęcaj Mu czas, raduj się Jego obecnością. On na pewno się od ciebie nie odwróci. 

„Jezu, ty powiedziałeś: <Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie>.  

Oto ja, Twoje dziecko. Oto moje puste dłonie. Napełnij je, proszę. Oto moje serce, 

tchnij w nie Twoją miłość. Pragnę podzielić się z Tobą moim życiem, tak jak Ty 

dzielisz się ze mną swoim.” 



297 - 2018 

 

W czasach Jezusa, i potem przez długie wieki, dzieci nie były traktowane poważnie 

przez dorosłych. Ślad tego przetrwał choćby w popularnym powiedzeniu:                        

„Dzieci i ryby głosu nie mają”.  

W dzisiejszej Ewangelii uczniowie Jezusa starają się nie dopuścić do Niego dzieci 

przyprowadzonych przez rodziców, którzy chcieli prosić o to, by je pobłogosławił. Zdaniem 

Apostołów te dzieci nie były na tyle ważne, by Jezus poświęcał im swój czas i energię.  

Był przecież tak bardzo zajęty uzdrawianiem chorych, nauczaniem, prowadzeniem 

rozmów i sporów z faryzeuszami, a nierzadko całe noce spędzał na modlitwie. Niewątpliwie 

potrzebował wypoczynku. 
 

Dlaczego miałby zawracać sobie głowę dzieciakami? Jednak Jezus uważał inaczej. 
 

Ostro upomniał uczniów, a następnie z radością pobłogosławił dzieci, biorąc je po kolei 

w objęcia. Jak bardzo zdziwieni musieli być uczniowie, gdy Jezus powiedział im, że 

królestwo Boże należy do takich, jak te dzieci (Mk 10,14)? Jak dzieci?  

W jeszcze większy szok wprawiły ich następne Jego słowa: „Kto nie przyjmie 

królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,15).  
 

 Po raz kolejny Jezus wywrócił do góry nogami ich myślenie o tym, co jest ważne. 
 

Rodzice kochają swoje dzieci po prostu dlatego, że są ich dziećmi, a nie dlatego, że w 

jakiś sposób zasłużyły sobie na tę miłość.  
 

 Bóg pragnie, abyśmy zwracali się do Niego we wszystkich naszych potrzebach – 

spontanicznie i z taką ufnością, jak czynią to małe dzieci wobec swoich rodziców.  

 Oczekuje, że przyjdziemy do Niego z naszymi troskami i problemami.  

 Że będziemy ze swobodą zwracali się do Niego w każdym czasie – wtedy gdy 

wszystko idzie dobrze, i wtedy kiedy wszystko wali się nam na głowę – powierzając 

Mu swoje sprawy i prosząc Go o pomoc i błogosławieństwo. 
 

Dziś na modlitwie przyjdź do Jezusa z ufnością dziecka i przyjmij miłość, jaką On ma 

do ciebie. Opowiedz Mu o swoich troskach i pozwól Mu się pocieszyć. A On weźmie cię w 

objęcia i pobłogosławi. 
 

„Jezu, pomóż mi polegać na Tobie. Naucz mnie przyjmować Twoje 

królestwo z radością i wdzięcznością dziecka”. 
 

Jk 5,13-20   Ps 141,1-3.8 

 


