
Mk 9,14 – 9,32 

 

(14) Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, 

którzy rozprawiali z nimi.  

(15) Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali 

Go.  

(16) On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi?  

(17) Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie 

mojego syna, który ma ducha niemego.  

(18) Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta 

zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie 

mogli.  

(19) On zaś rzekł do nich: O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki 

mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!  

(20) I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać 

chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach.  

(21) Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od 

dzieciństwa.  

(22) I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli 

możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!  

(23) Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla 

tego, kto wierzy.  

(24) Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!  

(25) A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: 

Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego.  

(26) A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś 

pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: On umarł.  

(27) Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.  

(28) Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie 

mogliśmy go wyrzucić?  

(29) Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem/.  

 



(30) Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby 

kto wiedział o tym.  

(31) Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany 

w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. 

(32) Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 

 

 

 

 

Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź 

męki i zmartwychwstania - (Mk  9, 14-32) 

Ks. dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 

Omawiany fragment obejmuje dwa wydarzenia: cudowne uzdrowienie chłopca 

cierpiącego na epilepsję (Mk 9,14-29) oraz kolejną już zapowiedź męki, śmierci                      

i zmartwychwstania (Mk 9,30-32). 

Warto zwrócić uwagę na to, iż w drugiej części swego dzieła (rozpoczynającej się od 

wyznania Piotra pod Cezareą Filipową - Mk 8,27-30) Marek opowiada jedynie o dwóch 

uzdrowieniach - o uzdrowieniu epileptyka właśnie i o przywróceniu wzroku 

Bartymeuszowi (Mk 10, 46-52). 

Uważna lektura pozwala  dostrzec pewne niekonsekwencje: z jednej strony pojawiają 

się wzmianki o tłumie zgromadzonym już w chwili powrotu Jezusa z Góry Przemienienia 

(Mk 9, 14.17), a z drugiej - napomknienie, że tłoczno zaczęło się robić dopiero 

bezpośrednio przed uzdrowieniem (Mk 9,25); choroba chłopca opisana jest dwukrotnie 

(Mk 9,18 i 9, 21-22); dwukrotnie też podkreślona jest niemoc uczniów (Mk 9,14-19 i              

9,28-29) etc. 

Może to wskazywać na fakt, iż ewangelista dysponował dwoma niezależnymi opisami 

tego wydarzenia - jeden z nich był skoncentrowany na dialogu Jezusa z uczniami                     

(Mk 9,14-19.28-29), zaś drugi skupiał się na Jego rozmowie z ojcem chłopca (Mk 9,20-27) 

- które połączył ze sobą w jedną całość, niezbyt dbając przy tym o spójność narracji.  



Nie można też wykluczyć, że powtórzenia to celowy zabieg Marka, mający na celu 

podkreślenie pewnych myśli i nadanie całej perykopie określonej wymowy.                                

To opowiadanie o uzdrowieniu różni się bowiem od innych (z Mt 17,14-21; Łk 9,37-43a) 

pod względem długości i szczegółowości. 

Omawiana scena rozpoczyna się (Mk 9,14-19) i kończy (Mk 9,28-29) stwierdzeniem, 

że uczniowie nie byli w stanie uzdrowić chłopca. 

Centralna część poświęcona jest uzdrowieniu, jakiego dokonał Jezus (Mk 9,20-27).       

Jej bohaterami - poza Nim - są ojciec i syn. 

Z punkt kulminacyjny należy uznać rozmowę Jezusa z ojcem epileptyka (Mk 9,21-24). 

Została ona przytoczona jedynie w Ewangelii św. Marka. Wyznanie wiary, jakie złożył 

ojciec chorego, jest koniecznym warunkiem uzdrowienia. 

Marek, podkreślając niemożność dokonania uzdrowienia przez uczniów, uświadamia, 

że winni oni całkowicie zdać się na moc Jezusa Chrystusa (Mk 9,29). Właśnie 

podkreślenie roli wiary, modlitwy - zwłaszcza w sytuacjach po ludzku beznadziejnych - 

jest zasadniczym przesłaniem omawianej perykopy. 

Ewangelista rozpoczyna od przedstawienia okoliczności tego, co ma się wydarzyć. 

Jezus wraz z Piotrem, Jakubem i Janem zszedł z Góry Przemienienia i powrócił do 

pozostałych apostołów. 

 "Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych                     

w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw 

ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go" (Mk 9,14-15). 

Jezus zastał więc uczniów w trakcie sporu, jaki toczyli z uczonymi w Piśmie.                   

Tłum przysłuchiwał się temu, co mówili, ale ujrzawszy Jezusa, wyszli Mu na przeciw. 

 Na pytanie Jezusa: "O czym rozmawiacie z nimi?" (Mk 9,16), 

 jeden z tłumu wyjaśnił:  

 "Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha 

niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, 

zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go 

wyrzucili, ale nie mogli" (Mk 9,17-18). 

Młody człowiek był zatem opanowany przez złego ducha, nazwanego tutaj "duchem 

niemym", a nieco dalej "duchem niemym i głuchym" (Mk 9,25b). W języku biblijnym 

ułomności przypisane duchowi mają charakter symboliczny. W sensie przenośnym mówi 

się, że Izrael jest niemy i głuchy, gdyż nie słucha Jahwe i Jego wysłanników (np. Iz 35,5). 



Dlatego też oczekiwano, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, wtedy otworzy ludzi na głos 

przemawiającego do nich Boga. Stąd też dwa uzdrowienia opisane w Ewangelii św. Marka 

(Mk 7,31-37; 9,14-29) należy uznać za potwierdzenie mesjańskiego posłannictwa Jezusa. 

Objawy choroby, które wymienił ojciec - drgawki, szczękościsk, napięcie mięśni, 

piana na ustach, apatia po ustaniu ataku - świadczą bowiem, że cierpiał na epilepsję. 

Nie znaczy to jednak, że jego choroba nie miała nic wspólnego z opętaniem, gdyż zły 

duch mógł oddziaływać na uszkodzone ośrodki mózgu. Takie połączenie aspektów 

duchowych i fizycznych jest zresztą czymś właściwym dla ludów semickich. 

Wiara, że to demony są przyczyną chorób, była w starożytności powszechna. Stąd też 

wiele dolegliwości leczono poprzez odprawianie egzorcyzmów. 

Tak postępowano nie tylko w przypadku epilepsji, ale również np. gorączki (Łk 4,39), 

zwyrodnień kręgosłupa (Łk 13,16), głuchoty (Łk 11,14), niemoty (Mk 9,25) i ślepoty               

(Mt 12,22). Warto jednak zauważyć, że mimo podobieństw objawów psychosomatycznych 

potrafiono odróżnić opętanie od epilepsji (Mk 1,32-34; por. Mt 4,24). Stąd też należy 

założyć, że tutaj mamy do czynienia zarówno z chorobą, jak i opętaniem. 

Wobec tak trudnego i skomplikowanego przypadku uczniowie Jezusa okazali się 

zupełnie bezradni. Z wypowiedzi ojca (Mk 9,18b), a także ich słów (Mk 9,28) 

jednoznacznie wynikało, że podjęli oni próbę uzdrowienia chłopca, ale okazała się ona 

zupełnie bezskuteczna.  

Tym, co stanęło na przeszkodzie uwolnienia chłopca z mocy złego ducha, był brak 

wiary.  

 Jezus zwrócił na to uwagę: "O plemię niewierne! Jak długo mam być                            

z wami? Jak długo mam was znosić?" (Mk 9,19). 

Nie do końca jednak jeszcze wiadomo, o czyj brak wiary chodziło: czy uczniów, czy 

chłopca i jego ojca, czy zgromadzonego tłumu? Dopiero później okaże się, że zarzut 

niedowiarstwa skierowany został do wszystkich (Mk 9,24). 

Ostre słowa Jezusa należy uznać za wyraz zniecierpliwienia tym, że wciąż pozostawali 

głusi i ślepi na Jego słowa i czyny. Przypominają one odpowiedź Jezusa na pojawiające się 

raz po raz żądania znaku potwierdzającego jego nadprzyrodzone posłannictwo (Mt 12,39; 

Łk 11, 29). 

Gdy na rozkaz Pana przyprowadzono opętanego do Jezusa, natychmiast zły duch 

zamanifestował swoją obecność:  

 



 "Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na 

ziemię i tarzał się z pianą na ustach" (Mk 9,20). 

Potwierdziło się tym samym to, co o swym synu opowiadał ojciec (Mk 9,17-18                      

i 9,21a). Opętani często dopuszczali się autoagresji (Mk 5,5). 

 Stan chłopca był rzeczywiście poważny, wręcz beznadziejny. Stąd rozpaczliwa 

prośba ojca: "Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam!"                  

(Mk 9,22b). 

Otwierające ją zdanie warunkowe wyraża wątpliwość w możliwość jakiegokolwiek 

ratunku: "Lecz jeśli możesz ...".  

Różni się ono od prośby trędowatego, który zwrócił się do Jezusa słowami: "Jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić" (Mk 1,40). Trędowaty uzdrowienie swoje uzależnił 

jedynie od woli Jezusa. Natomiast w prośbie ojca chłopca chorego na epilepsję słychać 

zwątpienie, być może spotęgowane niepowodzeniem egzorcyzmu odprawionego przez 

uczniów. Wszak otrzymali oni od Jezusa władzę nad demonami (Mk 3,15), ale 

najwyraźniej w tym konkretnym przypadku okazała się ona nieskuteczna. 

To zrodziło wątpliwości również co do mocy Tego, który im ją przekazał.                    

Godne podkreślenia jest to, że ojciec prosił o ratunek nie tylko dla syna, lecz również dla 

siebie: "Zlituj się nad nami i pomóż nam!" (Mk 9,22). 

Wchodząc w dialog z ojcem, Jezus raz jeszcze podkreślił rolę wiary: "Jeśli możesz? 

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23). Analogiczne zapewnienie 

pojawi się także w dalszych pouczeniach Jezusa: "Wszystko, o co w modlitwie prosicie, 

stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24). 

Na przeszkodzie uwolnienia od złego ducha stanął więc brak wiary. Wiara jest 

konieczna do uzdrowienia. 

Czytając Ewangelię św. Marka, zauważamy, że wiara odgrywa kluczową rolę w 

cudotwórczej działalności Jezusa.  

 Widząc wiarę tych, którzy przynieśli paralityka i opuścili go na łożu przez dach, 

uwolnił go od grzechów i niemocy fizycznej (Mk 2,1-10).  

 Kobiecie uzdrowionej z krwotoku Jezus oznajmił, że to wiara ją uzdrowiła                 

(Mk 5,34).  

 Podobne zapewnienie usłyszał niewidomy pod Jerychem (Mk 10,52).  

 Przełożonego synagogi Jezus zachęcał do wytrwania w wierze (Mk 5,36).  

 Brak wiary sprawia, że ludzie nie mogą doświadczyć uzdrowień (Mk 6,6).  

Uświadamiając to sobie, ojciec wyznał wiarę, choć zdawał sobie sprawę z jej 

niedoskonałości: "Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (Mk 9,24). 



Mamy do czynienia jednocześnie z wyznaniem oraz prośbą. Widać tu napięcie między 

wiarą deklarowaną (tzn. wyznawaną ustami) a wiarą przeżywaną (tzn. znajdującą wyraz  

w całkowitym zdaniu się na Boga). 

Ojciec był świadom tego, że także - a może nawet przede wszystkim - on sam 

potrzebuje uzdrowienia, dlatego ten, który wcześniej prosił: "Pomóż nam!" (Mk 9,22b), 

teraz woła: "Pomóż wierze mojej!" (Mk 9,24b). Choć niepozbawiona wątpliwości, to 

jednak nawet taka wiara wystarcza do zaistnienia cudu. 

 Tym samym Jezus pokazał, że nie wymaga rzeczy niemożliwych, 

przekraczających możliwości człowieka. Wystarczy pełne ufności poddanie 

się woli Bożej. 

Sam egzorcyzm opisany jest bardzo lakonicznie. Miał on formę kategorycznego 

nakazu: "Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej                  

w niego!" (Mk 9,25). 

Ewangelista podkreśla, że spowodował on natychmiastowy skutek: "A on krzyknął    

i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów" (Mk 9,26a). 

Po egzorcyzmie chory leżał bezwładnie, tak że świadkowie szeptali między sobą:                 

"On umarł!" (Mk 9,26b). Taka reakcja tłumu pozwoliła na przedstawienie dalszych 

działań Jezusa w kategoriach wskrzeszenia: "Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on 

wstał" (Mk 9,27). 

Dwa greckie czasowniki: egeiren oraz aneste są nowotestamentalnymi terminami 

związanymi ze zmartwychwstaniem. Uzdrowienie chłopca może być zatem rozumiane 

jako zapowiedź zmartwychwstania Jezusa. 

Tak oto, dokonując egzorcyzmu i uzdrawiając chłopca, zamanifestował On swoją 

absolutną władzę nad światem i objawił swą prawdziwą tożsamość: jest zwycięzcą śmierci 

i szatana. 

Na dwa wersety kończące opowiadanie złożył się dialog toczący się na osobności. 

Typowy opis uzdrowienia przeszedł w katechezę skierowaną do uczniów. 

Apostołowie zapytali Jezusa, dlaczego im nie udało się wyrzucić złego ducha, wszak 

udzielił im wcześniej władzy (Mk 6,7), co sprawiło, że "Wyrzucali też wiele złych 

duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 6,13; 6,30). 

W odpowiedzi Jezus - oprócz konieczności wiary egzorcyzmowanego - wskazał na 

potrzebę modlitwy: "Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą" (Mk 9,29). 



Porównanie z paralelnym tekstem u Mateusza ujawnia istotną różnicę. U Mateusza 

Jezus wprost oskarżył ich o brak wiary (Mt 17,20), u Marka natomiast wyjaśnił im, że w 

tym przypadku powodzenie egzorcyzmu mogli sobie zapewnić jedynie modlitwą. 

A zatem potrzebna jest wiara, ale nie we własne siły i możliwości, lecz wiara w 

skuteczność Tego, w którego imię zostało się posłanym. Jezus pouczył uczniów, że nie 

powinni swej cudotwórczej działalności traktować w sposób magiczny i przestrzegł ich 

przed zbytnim pokładaniem ufności w samym sobie. 

Modlitwa nie jest bowiem zaklęciem, ale stanowi wyraz niepodzielnego zjednoczenia 

z Bogiem (Mk 11,23; 14,38). To właśnie relacja z Jezusem - "bycie z Nim" (Mk 3,14) - 

jest gwarancją skuteczności działania Jego uczniów. Każde zakłócenie tej relacji przez 

niewiarę prowadzi do osłabienia władzy otrzymanej od Pana. 

Niektóre rękopisy zawierają późniejszy dodatek: obok modlitwy również post został 

wymieniony jako narzędzie wzmacniające skuteczność działań apostolskich. 

Druga część analizowanego fragmentu to dalsze pouczenia, jakich Jezus udzielił 

swoim uczniom w drodze przez Galileę (Mk 9,30). Stanowiły one powtórzenie już 

wcześniej wygłoszonej katechezy: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go 

zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 9,31; por.8,31). 

Występujący tu czasownik paradidotai ("będzie wydany") odgrywa zasadniczą rolę     

w opisach męki (Mk 14,21.41; 15,1.10.15). 

Choć słowa te mogą być aluzją do zdrady Judasza (Mk 14,10), to w głównej mierze 

chodzi w nich o Boży plan zbawienia, w którym śmierć Jezusa zajmuje centralne miejsce. 

Myśl tę rozwija Paweł w Liście do Rzymian: "On to został wydany za nasze grzechy 

i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia" (Rz 4,25; por. Iz 53,6). 

Reakcja uczniów była taka sama jak za pierwszym razem: "Oni jednak nie rozumieli 

tych słów, a bali się Go pytać" (Mk 9,32). 

Pamiętając zapewne o gwałtownej reakcji Jezusa na zachowanie Piotra, który 

próbował sprzeciwiać się realizacji Jego zapowiedzi (Mk 8,32-33), nie śmieli się już o nic 

dopytywać. Rezygnując z podjęcia dialogu, skazali się na trwanie w niewiedzy                               

i w niewierze. 

 

 

 

 



,,Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha 

nieczystego'' (Mk 9,17) 

    Boleści ciała bardzo często są zsyłane przez wysłanników szatana. Wysłannicy nie 

mogą jednak tego robić bez pozwolenia. Wszak i święty Job w taki sposób został 

doświadczony. Uzyskał szatan zezwolenie doświadczania go [...]. Jednak duch 

nieczysty uzyskał takie zezwolenie, żeby święty został wypróbowany. Diabeł nawet 

nie wie, ile dobrego dzieje się dzięki niemu, kiedy szaleje (św. Augustyn, 

,,Objaśnienia Psalmów'' 130,6, tłum. J. Sulowski). 

 

,,Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli'' (Mk 9,18) 

Uczniowie wyrzucali złe duchy z opętanych nie w imię własne, ale w imię 

Chrystusa. Ojciec opętanego fakt, że zły duch nie był posłuszny uczniom, wiązał                   

z nieskutecznością imienia Chrystusa, a nie winił za to uczniów. Pan, widząc 

otaczający Go tłum Żydów, wykorzystał to, aby w dzieciach zdemaskować 

przewrotność rodziców i aby w ten sposób uderzył w tkwiące w nich zalążki trucizny 

[...]. Są atakowane przez diabła dzieci, jeśli przez rodziców są ofiarowane diabłu i 

zawierzane opiece demonów [...] ,,O plemię niewierne, dopóki mam być z wami?''. 

Pyta jeden, a Pan odpowiada wszystkim. Przez brak wiary u nich wszystkich nawet 

jeden demon nie może być wyrzucony [...]. ,,Przyprowadźcie go do Mnie''. Tak jakby 

nie mógł uzdrowić go na odległość. Ale przynieście powód waszej niewiary, dowód 

niewierności, dokument perfidii. Przyprowadźcie go, abyście przynajmniej teraz, gdy 

zły duch to wyzna, uwierzyli wy, którzy przez wieki nie chcieliście wierzyć, gdy Bóg 

pouczał, i abyście zrozumieli, że jesteście gorsi od samego złego ducha, skoro 

zobaczycie go wyznającego wiarę i drżącego z bojaźni w obecności swego sędziego 

[...]. Człowiek został uwolniony, ale diabeł skrępowany. Opętany był dręczony, lecz 

nad tym, który go opętał, objawił się majestat Sędziego. Chłopiec był więziony, ale 

wróg ukarany. W torturach, które cierpi ciało ludzkie, ukazane zostało cierpienie 

diabła (św. Piotr Chryzolog, ,,Kazania'' 51, tłum. A. Żurek). 

 

 

,,Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu'' (Mk 9,24) 

,,Zaradź memu niedowiarstwu''. Zobacz również tego, który - jak sam wyznał - ma 

wiarę, ale niedojrzałą, gdy przyprowadził do Pana swojego syna, aby go uwolnił od 

złego ducha i został zapytany, czy wierzy. Odparł, mówiąc: ,,Wierzę, Panie, zaradź 

memu niedowiarstwu''. Powiada: ,,Wierzę. Wierzę, Panie'', a zatem jest wiara.               

Lecz: ,,zaradź memu niedowiarstwu''. Zatem wiara jest niepełna (św. Augustyn, 

,,Kazania'' 115,1, tłum. A. Żurek). 



,,Jezus rozkazał duchowi nieczystemu: <<Wyjdź z niego!>>, a on krzyknął                     

i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów'' (Mk 9,25-26) 

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zły duch często tym, których schwytał, 

podsuwa cięższe grzechy wtedy, gdy wie, że zbliżają się do końca doczesnego życia; 

im lepiej widzi, że może zrealizować pokusę, tym cięższe brzemię nieprawości na nich 

nakłada [...]. Często zaś już posiada serce zgubnie jemu poddane, a jednak łaska Boża 

wyrzuca go [...]. A gdy jest wyrzucany z serca, usiłuje zadać cięższe ciosy 

nieprawości, aby atakowany przez niego umysł mógł poczuć takie fale pokus, jakich 

nie doznał w jego niewoli.  

Ta sprawa jest dobrze przedstawiona w Ewangelii, gdy mówi się, że duch nieczysty 

na rozkaz Pana wychodzi z człowieka. Gdy bowiem przyprowadzono do Niego 

chłopca opętanego przez demona [...], ,,Jezus nakazał złemu duchowi i ten z 

krzykiem, wyszedł z niego''. Oto nie targał nim, gdy go więził - targał nim, gdy 

wychodził, ponieważ bez wątpienia wtedy gorzej nęka myśli umysłu, gdy zmuszony 

Bożą mocą zbliża się już do odejścia. A tego, którego posiadł jako niemy duch, 

opuścił z krzykiem; ponieważ często, gdy ma kogoś w posiadaniu, zadaje mniejsze 

pokusy; gdy zaś zostaje wyrzucony z serca, atakuje je cięższymi (św. Grzegorz 

Wielki, ,,Moralia'' 32,19,33, tłum. A. Wilczyński). 

 

 

,,Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem'' (Mk 9,29) 

Sam Pan uświęcił swój chrzest przez czterdziestodniowy post i uczył, że nie można 

wypędzać co bardziej upartych demonów inaczej jak ,,modlitwą i postem''                         

(św. Hieronim ,,Przeciw Jowinianowi" 2,15, tłum. L. Nieścior).  

 

 

1. "Wiara przenosi góry"  (por. Mt 17,20).  

Omawiany dzisiaj fragment jest katechezą o niezwykłej sile płynącej z wiary. 

     Jak wielka jest moja wiara? Czy choćby taka jak ziarnko gorczycy?  
 

2. "Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (Mk 9,24b).  

Z wyznaniem wiary powinna łączyć się troska o jej rozwój. 

      Co robię, aby pogłębić swoją wiarę? 
 

3. "Ten rodzaj [złego ducha] można wyrzucić tylko modlitwą"  (Mk 9,29).  

Skoro tak, to znaczy, że modlitwa jest skuteczna w każdej duchowej walce 

      Czy stosuję ten potężny oręż w swoich zmaganiach z pokusami? 
 



4. "Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać" (Mk 9,32). Uczniowie nie 

wyciągnęli wniosków ze sceny, która rozegrała się nieco wcześniej (Mk 9,14-29). 

Ojciec epileptyka właśnie dlatego, że nie bał się rozmawiać z Jezusem, poznał 

odpowiedź na nurtujące go pytania i doświadczył uzdrowienia swojego syna. Uczniom 

zabrakło odwagi, aby poprosić: "Zlituj się nad nami i pomóż nam!" (Mk 9,22b). 

A jak jest ze mną? Czy w swoich modlitwach jestem niczym wdowa, która 

naprzykrzała się sędziemu swymi powtarzanymi w nieskończoność prośbami                    

(Łk 18,1-8). Czy nie boję się przyznać do własnej ignorancji w sprawach Bożych 

przed Panem? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 - 1996       

Jezus w każdej chwili swojego życia kierował się całkowitym, bezgranicznym 

zaufaniem do Ojca. Bezwarunkowe oddanie było dla Niego źródłem mocy, dzięki której 

mógł zawsze pełnić wolę Bożą. 

Marek umieścił opowieść o uzdrowieniu opętanego chłopca w szerszym kontekście 

ostatniej podróży Jezusa do Jerozolimy. Cud ten był nie tylko kolejnym przejawem władzy 

Jezusa; był on także lekcją o innym jeszcze wymiarze bycia Jego uczniem. Ojciec 

opętanego chłopca zwrócił się do Jezusa bez wielkiej nadziei: „jeśli możesz co, zlituj się 

nad nami i pomóż nam!” (Mk 9,22).  

Jezus wystawił go na próbę mówiąc: „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” 

(Mk 9,23). Było to zaproszenie do całkowitego zaufania Bogu – na podobieństwo Jezusa. 

Odpowiedź zrozpaczonego ojca może służyć za przykład wszystkim chrześcijanom 

zmagającym się ze swoją niewiarą: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24). 

Widząc szczerość tej odpowiedzi, Jezus uzdrowił jego syna. 

Oprócz pouczenia o wierze, opowieść ta zawiera także odniesienia eschatologiczne, 

ukazując napięcie istniejące pomiędzy dwoma aspektami królestwa Bożego, które z jednej 

strony jest „już obecne”, a z drugiej „jeszcze nie nadeszło”.  

Dwunastu powołanych przez Jezusa z powodzeniem wypędzało złe duchy podczas 

swojej misji (Mk 6,13). Nie udało im się jednak wypędzić złego ducha z chłopca 

cierpiącego na epilepsję (Mk 9,18). Jezus wyjaśnił im mówiąc, że „ten rodzaj można 

wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29).  

Chciał im przez to pokazać konieczność dalszego pogłębiania i umacniania ich wiary. 

Marek pragnął, aby jego czytelnicy zdali sobie sprawę z tego, że tak samo jak Apostołowie, 

również oni zostali powołani do wzrastania ku dojrzałej wierze w oczekiwaniu na 

ostateczne wypełnienie się królestwa Bożego. 

Opis Marka nawiązuje także do zmartwychwstania. Uzdrowiony przez Jezusa chłopiec 

przez jakiś czas leżał „jak martwy” (Mk 9,26). Jezus „ujął go za rękę i podniósł”                        

(Mk 9,27).  

Słownictwo greckiego oryginału zapowiada w tym miejscu zmartwychwstanie Jezusa. 

Fragment ten ukazuje nam jeszcze jeden aspekt bycia uczniem Jezusa: chrześcijanie mogą 

czasem czuć się bezsilni, ale Jezus już teraz wyzwala nas z niemocy i wzbudza w nas nowe 

życie. Dzieło to zostanie wypełnione do końca w dniu sądu ostatecznego. 

„Panie Jezu, już tutaj, na ziemi pragniemy zakosztować pełni Twojego 

królestwa. Przymnóż nam wiary, wzmocnij naszą nadzieję, byśmy mogli być 

świadkami Twojej obecności wśród nas.” 



69 -1998 

Nie ma nikogo, kto bardziej pragnąłby czyjegoś uzdrowienia, niż rodzice chorego 

dziecka. W sposób dramatyczny ilustruje to opowieść o ojcu epileptyka, który zawołał do 

Jezusa: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24). 

 Jezus posłany przez Ojca, aby leczyć choroby i wyrzucać złe duchy, okazywał 

gorliwość, z jaką Bóg pragnie uzdrawiać, wyzwalać i zbawiać ludzi. Teraz zaś ów człowiek 

prosił Go z taką samą gorliwością o uzdrowienie swego syna. 

Czy i my równie gorliwie prosimy o to, by nasi bliscy i przyjaciele zostali wybawieni               

i doprowadzeni do wiary w Jezusa? Czy jest w nas pragnienie, by Kościół stał się 

jaśniejącym świadkiem chwały Chrystusa? Czy pragniemy ujrzeć objawienie się Jego 

królestwa w świecie?  

 Czy z wiarą modlimy się: „Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako  

w niebie, tak i na ziemi”? 

Kluczem do osiągnięcia tak wielkiej gorliwości jest post i modlitwa.  

Aby nasze wstawiennictwo rzeczywiście przynosiło skutki, musimy wierzyć i ufać, że 

„wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16). To przekonanie 

może sprawić, że nasza modlitwa przestanie być jedynie wyliczaniem próśb. Stanie się ona 

przebywaniem w obecności Boga, po to by móc poznać, co jest w Jego sercu, i modlić się 

zgodnie z Jego wolą. 

Post – uciszenie pragnień ciała i duszy w celu stania się bardziej otwartym na przyjęcie 

Jego obecności i słuchanie Jego głosu – jest często niezbędnym uzupełnieniem modlitwy 

wstawienniczej.  

Pościć możemy na wiele sposobów: rezygnując choć jednego dnia z oglądania telewizji, 

ograniczając posiłki lub w ogóle opuszczając któryś, poświęcając więcej czasu na czytanie 

Pisma świętego.  

Post ma być dla nas nie tyle obciążeniem, ile dobrowolnym wyrzeczeniem 

wynikającym z pragnienia, by Bóg mógł z mocą działać w naszym życiu i otaczającym nas 

świecie. 

„Panie Jezu, napełnij nasze serca duchem wstawiennictwa i pragnieniem 

oglądania Twojego królestwa na ziemi. Łączymy się z Tobą, naszym Arcykapłanem, w 

modlitwie zanoszonej do Ojca: <Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi>.” 

      

 



91 – 2000   (135 – 2004) 

Kiedy Jezus zstąpił z góry, oczekiwał Go wielki tłum. Czytamy, że „zaraz podziw 

ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go” (Mk 9,15). Co wzbudziło ich podziw?  

 Może Jego oblicze wciąż było rozpromienione chwałą objawioną w cudzie 

Przemienienia?  

 Może to właśnie ślady Boskiej chwały obudziły w ojcu cierpiącego na epilepsję chłopca 

promyk nadziei i kazały mu zwrócić się do Jezusa o pomoc? 

Człowiek ten prosił pełen nadziei pomieszanej z obawami: „ Jeśli możesz co, zlituj się 

nad nami i pomóż nam!” . Jezus widział, że jest w nim odrobina wiary, ale wezwał go do 

czegoś więcej: „Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”.                               

W odpowiedzi ojciec zdobył się na piękne wyznanie: „Wierzę, zaradź memu 

niedowiarstwu!” (Mk 9,22-24). W jednej chwili uświadomił sobie swoje zmaganie z 

niewiarą i uczynił wielki krok ku wierze. Za ten gest został sowicie wynagrodzony. 

Jak często znajdujemy się w podobnej sytuacji? Chcemy wierzyć i doświadczyć 

działania Bożego w naszym życiu, jednak rzeczywistość często zasiewa w nas wątpliwości. 

Możemy – jak ojciec chorego chłopca – wyznać, że nasza wiara jest słaba.  

Tak, ale Bóg nas kocha! Tak, On dał nam swego Syna. Tak, Jego Syn oddał za nas swoje 

życie. On uwolnił nas od grzechu i śmierci. Czyż nie jest to Bóg, który chce wyjść 

naprzeciw naszym potrzebom, uzdrowić nas i wyzwolić od złego?  

Taki jest nasz Bóg!  

On może przymnożyć nam wiary i wysłuchać nasze modlitwy! 

Jezus powiedział do Apostołów, że dana im władza wyrzucania złych duchów musi być 

podtrzymana modlitwą i postem. Modlitwa i post prowadzą nas do pełniejszego poznania 

Jezusa. Im więcej czasu będziemy spędzać z Panem na modlitwie, badając swoje serce i 

słuchając Jego głosu, tym bardziej będziemy postępowali w wierze.  

Powtarzajmy za ojcem chorego dziecka: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!”. 

Zbliżmy się do Jezusa i poznajmy Jego miłość, nawet jeśli nasza wiara czasem się chwieje. 

„Kocham Cię, Jezu! Wierzę, że zawsze będziesz przy mnie. Ty jesteś moją Skałą. 

Wiem, że zło nigdy mnie nie pokona, jeśli tylko będę trwał w zjednoczeniu z Tobą!” 

     

 



102 – 2001 

Jezus, schodzący z góry z Piotrem, Jakubem i Janem, stanął w obliczu niepowodzenia 

swych uczniów próbujących wypędzić złego ducha z opętanego chłopca. Wypomniawszy 

im brak wiary, wyrzucił z chłopca demona i powiedział: „Ten rodzaj można wyrzucić 

tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29).  

 Jezus dał im jasno do zrozumienia, że wiara i modlitwa, której towarzyszy 

post, stanowią dwa zasadnicze składniki przywołujące potężną moc Boga. 

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego:  

„Taka jest moc modlitwy, <wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy> (Mk 9,23), dla 

wiary, która <nie wątpi> (Mt 21,21). O ile Jezus jest zasmucony <niedowiarstwem> swoich 

bliskich (Mk 6,6) i <małą wiarą swych uczniów>(Mt 8,26), o tyle jest pełen podziwu dla 

<wielkiej wiary> setnika rzymskiego  (Mt 8,10) oraz kobiety kananejskiej (Mt 15,28)” 

(KKK,2610). 

Czym jest wiara? Jak ptak przeczuwa nadejście poranka i śpiewa na przywitanie słońca, 

gdy jeszcze jest ciemno, tak wiara jest zaufaniem Bogu, że nadejdą lepsze dni, nawet gdy 

wszystko zdaje się wyglądać beznadziejnie.  

Czym jest modlitwa? Św. Teresa z Lisieux opisuje, że jest ona „jak poryw serca”. To 

„spojrzenie zwrócone ku niebu, wołanie o dostrzeżenie i miłość, zawierające jednocześnie 

doświadczenie i radość”. Innymi słowy, modlitwa jest zarówno pokornym otwarciem się, 

jak i pełną zawierzenia odpowiedzią na obecność i wolę Boga. 

 Czy pragniesz wolności w swoim życiu?  

 Czy chcesz ujrzeć uzdrowienie lub duchowe odnowienie swego przyjaciela 

czy kogoś bliskiego?  

Uwierz sercem i módl się z całej siły. Jezus przyszedł, aby wyzwolić cały swój lud.                              

On nie cieszy się z naszego cierpienia. Uwierz, pragnie nas uzdrawiać i wybawiać. Uwierz, 

że pragnie usunąć grzech, który nas zniewala. I nigdy, do ostatniej chwili, nie ustawaj w 

modlitwie.  

Bądź konsekwentny i nie poddawaj się przeciwnościom. Zaufaj, że gdy powierzysz swe 

sprawy Jezusowi, On nimi pokieruje zgodnie ze swą mądrością i mocą. 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za wybawienie i uwolnienie mnie od grzechu.                      

Naucz mnie wierzyć mocniej i modlić się ufniej. Pozwól mi dzisiaj zobaczyć Twoje 

potężne działanie!” 

     



124 - 2003 

"Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy". (Mk 9,23) 

Schodząc z góry po swoim przemienieniu, Jezus napotkał stroskanego ojca.                       

Mimo wysiłków, uczniowie nie zdołali uleczyć jego głuchoniemego syna, opętanego przez 

„ducha nieczystego” (Mk 9,25). Zrozpaczony ojciec zwrócił się więc o pomoc do Jezusa.  

Czy i my czasem nie zachowujemy się dokładnie tak samo? Kiedy już wyczerpiemy 

wszystkie dostępne środki, prosimy Jezusa „tylko o to jedno”. Nasza postawa jest absolutnie 

minimalistyczna – jeśli Bóg wysłucha nas w tej jednej sprawie, to już więcej na pewno nie 

będziemy Mu się narzucać! 

Dlaczego Jezus zapytał o stan chłopca (Mk 9,21)? Czy rzeczywiście potrzebował tej 

informacji? Z pewnością nie, ale zadał to pytanie ze względu na tego ojca i otaczający tłum. 

Ogarniając ojca poważnym spojrzeniem zdaje się prosić: „Uwierz we Mnie. Uznaj, że Bóg 

Wszechmogący stoi przed tobą”. Jezusowi zależało na tym, by wszyscy zrozumieli, że On 

nie jest tylko cudotwórcą, którego się wzywa do beznadziejnych przypadków.  

Jak napisał św. Grzegorz z Nyssy: „Ten, kto utkwił wzrok w Jezusie, widzi cnotę                

w całej jej doskonałości. Widzi prawdę, sprawiedliwość, nieśmiertelność i wszystko, co 

dobre, gdyż Chrystus jest samym dobrem”. 

 Czy potrafimy spojrzeć na Jezusa z taką wiarą?  

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23) – nawet jeśli ta wiara wcale 

nie przychodzi nam łatwo. Jezus, który doprowadził ojca opętanego chłopca do wyznania: 

„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24), pomoże i nam.  

Jeśli ten ojciec otrzymał od Jezusa coś więcej niż tylko uzdrowienie syna, to i my 

dostaniemy więcej niż to, o co ośmielamy się prosić. 

Dzisiaj wstawiajmy się szczególnie za tych, którzy nie spotkali jeszcze Jezusa i nie 

usłyszeli płynącego prosto z Jego serca wołania o wiarę. My poznaliśmy Pana. Ale wielu 

wciąż jeszcze na to czeka. 

„Panie, prosimy Cię za tych, którzy nie wiedzą, kim jesteś. Niech przyjdą do 

Ciebie ze swoimi wątpliwościami, niepokojem i lękiem. Zaradź niedowiarstwu 

nas wszystkich.” 

     

 

 



157 – 2006 

"Rzekł im: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwa i postem”". (Mk 9,29) 

Czym jest modlitwa? Pomyśl przez chwilę nie o słowach, które wypowiadamy, lecz o 

samej czynności. Rzucaniem na wiatr pobożnych życzeń? Z pewnością nie. Mówieniem 

Bogu, czego potrzebujemy, co myślimy i czujemy?  

Być może, jednak On zna nasze słowa, zanim jeszcze znajda się na naszym języku 

(por. Ps 139,4). Wielbieniem, adoracją, dziękczynieniem? Na pewno tak i dobrze, jeśli ją w 

ten sposób przeżywamy.  

 Jednak przede wszystkim modlitwa jest wejściem w osobistą relację z Bogiem. 

Dzięki modlitwie otrzymujemy życie Boże, pozwalamy mu rozwijać się                          

i wzrastać oraz potwierdzamy je swoimi uczynkami. 

Uczniowie Jezusa stanęli wobec dylematu. Mieli osobistą relację z Jezusem. Codziennie 

rozmawiali z Nim, słuchali Jego nauki, starali się Go naśladować. Jednak nie udało im się 

wyrzucić złego ducha (Mk 9,18). Dlaczego? Gdyż za mało się modlili (Mk 9,29).  

Potrzeba im było więcej wiary i życia Bożego, więcej Bożej mocy, mądrości, wiedzy                 

i miłości, aby dokonywać takich znaków, jakie czynił Jezus. Potrzeba im było modlitwy, 

aby umocnić w sobie przekonanie, że wszystko, czego uczył ich Jezus słowem                               

i przykładem, jest rzeczywiście prawdą. 

Modlitwa jest przywilejem każdego chrześcijanina. Mamy prawo (i obowiązek) 

wpływać na nasz świat mocą modlitwy. Dlatego potrzebujemy regularnych spotkań                     

z Bogiem, który podtrzymuje w nas swoje życie. Jest to jedyny sposób umożliwiający nam 

przyjmowanie życia Bożego, którym Bóg tak hojnie nas obdarza; jedyny sposób stawania 

się kanałem Jego życia dla dzisiejszego świata. 

„O, plemię niewierne!” – wołał Jezus (Mk 9,19). O plemię słabej wiary! O, plemię, 

które zapomniało o mądrości i wskazaniach Boga!  

O, plemię, którego uczynki nie świadczą już o tym, kim jest Bóg i co On może uczynić! 

Bracia i siostry, nie musimy należeć do tego plemienia!  

Módlmy się o głębsze poznanie Jezusa, aby nasze uczynki i nasze wstawiennictwo 

wypływały z wiary w to, kim On jest. Stańmy się plemieniem wiary! 

„Jezu, pragnę Cię lepiej poznać. Pragnę przyjmować dar Bożego życia i codziennie 

troszczyć się o jego wzrost. Umacniaj i podtrzymuj moją wiarę, abym mógł stać się dla 

świata znakiem Twojej chwały.” 

      



181 – 2008 

„Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli.” (Mk 9, 18) 

Zuzanna niemal na ostatnią chwilę dojechała na rozmowę kwalifikacyjną, na którą po 

prostu nie mogła się spóźnić. Rozglądając się nerwowo po zatłoczonym parkingu, 

pomodliła się: „ Panie, pomóż mi znaleźć wolne miejsce”. W tym właśnie momencie tuż 

przed sobą dostrzegła lukę wśród samochodów, więc zakończyła swą modlitwę słowami: 

„Już nie trzeba, Panie, sama znalazłam”. 

Można pośmiać się tej anegdoty, prowokuje ona jednak do postanowienia sobie 

pewnego pytania: Dlaczego tak łatwo uznajemy rozwiązanie naszych problemów za 

zjawisko czysto naturalne, a tak trudno jest nam dostrzec interwencję Boga? Czy jest to brak 

ufności do Niego?  

Czytamy poradniki, które proponują nam różne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami 

życia. W trudnych sytuacjach radzimy się przyjaciół, kiedy ktoś bliski choruje, 

automatycznie wzywamy lekarza.  

Czy jednak równie naturalne jest dla nas powierzanie swoich problemów Jezusowi                  

z prośbą o Jego interwencję lub o Jego pomoc w oczekiwaniu na ich rozwiązanie? 

Czy nie to właśnie zdarzyło się uczniom Jezusa, którzy nie mogli wyrzucić złego ducha 

z przyprowadzonego do nich chłopca? Być może oni również polegali na swoich własnych 

zdolnościach, a nie na Bożej mocy. Jezus powiedział im, że nie dali sobie rady, ponieważ „ 

ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą”(Mk 9, 29) – czego ewidentnie nie uczynili. 

 Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy się modlić, do 

najważniejszych z nich należy jednak ten, że nie jesteśmy wyłącznie cieleśni. 

Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, posiadamy również sferę duchową.  

Jeśli więc mamy spełnić się jako ludzie we wszystkich wymiarach, zaznając 

upragnionego pokoju i zadowolenia, powinniśmy uwzględniać również swoją duchowość. 

Przez modlitwę wchodzimy w bezpośredni kontakt z Duchem Świętym i Jego mocą, która 

sprawia, że już tu na ziemi, doświadczamy rzeczywistości nieba.  

Czy wierzysz, że Duch Święty może odgrywać ważną rolę w Twoim życiu?                       

Czy wierzysz, że możesz doświadczać Jego mocy, która cię uzdrawia, podnosi i czyni Jego 

narzędziem w świecie? Szukaj Jezusa we wszystkich sferach Twojego życia, a On będzie 

cię przemieniał! 

„Jezu, zaradź mojemu niedowiarstwu. Otwórz mi oczy, abym mógł widzieć Cię 

jaśniej. Otwórz moje serce, abym mógł kochać Cię wierniej, Panie, chcę należeć do 

Ciebie.” 



190 – 2009 

"Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (Mk 9,24) 

Historia uzdrowienia opętanego chłopca to nie tylko opowieść o ojcu pragnącym 

ratować swojego syna. Ukazuje nam ona Jezusa wołającego o większą wiarę. 

 Kiedy Jezus schodzi z góry, zbiera się wokół Niego tłum, być może spodziewając się 

jakiegoś spektakularnego cudu. Jego uczniom właśnie nie udało się wyrzucić złego ducha - 

czy Jezus także sobie z nim nie poradzi? Trzeba to koniecznie zobaczyć. Nie wyglądało to 

na pragnienie słuchania nauki lub chęci przybliżenia się do Boga – lecz raczej na 

poszukiwanie sensacji.  

Życzenie tłumu zostało zaspokojone. Jezus rzeczywiście wyrzucił demona i uzdrowił 

cierpiącego chłopca. Jednak dla Niego nie to było najważniejsze. W gruncie rzeczy samo 

uzdrowienie wydaje się pobocznym wątkiem historii, w której centrum stoi ojciec i jego 

wiara. 

 ,,Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!'' (Mk 9,24).  

To właśnie w takich sytuacjach, gdy kończy się teoretyzowanie i w obliczu kryzysu 

przychodzi nam rzeczywiście zaufać Bożej dobroci, okazuje się, jak głęboka jest nasza 

wiara.  

Możemy sobie wyobrazić, jakim tokiem szło myślenie tego człowieka: ,,A jeśli mój syn 

nie zostanie uzdrowiony? Czy będę mógł dalej wierzyć, że Bóg chce mojego dobra?                

Czy będę mógł ufać, że ten Jezus, którego słowa brzmią tak prawdziwie, jest Mesjaszem? 

Czy moja wiara zależy jedynie od tego, czy dostanę to, czego chcę, czy też opiera się na 

zaufaniu, miłości i posłuszeństwie?''. 

 Nie znamy dalszych losów tego ojca. Wiemy jednak, że Jezus posłużył się tą sytuacją 

aby ukazać swoim uczniom, że wiara nie jest sprawą cudów, lecz modlitwy (por. Mk 9,28-

29).  

 Nie chodzi tu o to, by wypraszać u Boga różne rzeczy, lecz by poddawać Mu 

swoje myślenie, plany i zamierzenia.  

Jezus wiedział,  że jeśli Jego uczniowie mają zanieść Ewangelię światu, muszą się 

nauczyć trwać w obecności Boga - i że jest to dla nich o wiele ważniejsze niż posiadanie 

daru uzdrawiania. Kiedy trwamy w bliskości Pana, cuda dzieją się przez cały czas! 

,,Jezu, ja wierzę, ale zaradź mojemu niedowiarstwu! Chcę zaprosić cię do 

wszystkich sytuacji, które są dla mnie ciężarem. Przyjdź, Panie, i działaj cuda według 

Twojej, nie mojej mądrości, zgodnie z Twoim doskonałym planem.'' 



223 – 2012 

"Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (Mk  9,24) 

 Po przeczytaniu książki o św. Faustynie Beata rozpłakała się. Do tej pory uważała się za 

osobę głęboko wierzącą, była zadowolona ze swojej relacji z Bogiem. „Zobaczyłam, że 

moja wiara jest niczym wobec wiary siostry Faustyny – opowiada.  – Całą sobą 

zatęskniłam za tym, żeby wierzyć i kochać jak ona.” 

 

 Marek na prośbę narzeczonej zgodził się pojechać na rekolekcje zamknięte. Oczywiście 

spodziewał się spotkać tam ludzi wierzących, jednak to, co zastał, przeszło jego 

oczekiwania. „Oni mówili do Boga tak, jakby był z nimi w tym samym pokoju” – 

dzielił się później. „Zrozumiałem, że mojej wierze czegoś brakuje, że tak naprawdę Bóg 

nie jest dla mnie kimś bliskim. Bardzo chciałem mieć taka wiarę, jak oni.” 

 

 Szesnastoletnia dziewczyna ginie w wypadku. Po Mszy świętej odprawionej w jej 

intencji znajomi i przyjaciele spotykają się z jej rodzicami. Cierpią, ale są spokojni. 

„Wierzę, że Bóg miał wobec niej swój plan. Mieliśmy ją przez szesnaście lat, teraz 

powołał ją do siebie” – mówi matka. „Ja chyba jestem niewierząca – szepce regularnie 

bywająca w kościele sąsiadka. – Na ich miejscu szalałabym z rozpaczy.” 

Każdy z nas ma w życiu chwile, w których ma ochotę zawołać za ojcem z dzisiejszej 

Ewangelii: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24). Chwile, w których nasza 

wiara – w zestawieniu z wiarą innych czy w obliczu trudnej sytuacji – okazuje się słaba                  

i niewystarczająca.  

Zaczynamy rozumieć, że nie wystarczy raz opowiedzieć się za Bogiem czy po prostu 

podejmować praktyki religijne, ponieważ tak nas wychowano. Potrzebujemy wiary 

żywej, która przejawia się w codziennym życiu, stanowiąc oparcie w trudnościach. 

Zbliża się Wielki Post, czas, w którym cały Kościół idzie za Jezusem na pustynię, aby 

przez modlitwę i umartwienie przybliżyć się do Niego.  

Prośmy Boga, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, ale rzeczywiście zapragnęli 

umocnienia naszej wiary. A kiedy widzimy, jak bardzo jest ona słaba, nie załamujmy się, 

ale dziękujmy Bogu za to, że wyprowadza nas z samozadowolenia i zaprasza do głębszej 

więzi ze sobą. 

„Panie, Ty znasz moje serce i moją wiarę. Proszę, zaradź memu niedowiarstwu. 

Pomóż mi przybliżyć się do Ciebie w nadziei, że zaradzisz wszystkim moim 

niedostatkom.” 

 



14 – 1993 

"Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 

dniach zmartwychwstanie." (Mk 9,31) 

Mimo że Jezus mówił Apostołom o centralnej roli swej męki, śmierci                               

i zmartwychwstania dla podjętej misji (Mk 8,31-33;9,30-32;10,32-34), uczniowie mieli 

trudności ze zrozumieniem i zaakceptowaniem Bożego planu zbawienia upadłej ludzkości. 

Rzeczą nie do przyjęcia było dla nich to, że Bóg mógł pozwolić swemu Pomazańcowi 

cierpieć takie poniżenie i śmierć z ręki ludzi.  

Nawet wtedy, kiedy zmartwychwstanie stało się faktem dokonanym, Apostołowie wciąż 

nie potrafili zrozumieć i uwierzyć w to, co zaszło (Mk 16,11.14). 

Jak Apostołowie mogli nie zrozumieć tego, o czym Jezus mówił im tak jasno? Nie mogli 

oni znieść myśli, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć.  

Ludzki umysł ma zadziwiającą zdolność wymazywania tego, czego nie chce słyszeć,                                  

i odrzucania tego, czego nie chce przyjąć. Jeśli jesteśmy w stanie ocenić siebie szczerze, 

prawdopodobnie rozpoznamy w sobie te same cechy. 

Apostołowie żyli z Jezusem i słuchali Jego nauki przez trzy lata. Pomimo to nadal nie 

byli wolni od pychy i ludzkich ambicji. Pod wpływem słów i czynów Jezusa z wolna 

dokonywała się w nich przemiana, ale ich upadła natura ciągle dawała o sobie znać                   

(Mk 9,33-37).  

 Jezus, Syn Boży, dla którego i przez którego zostało stworzone wszystko, co 

istnieje, uniżył samego siebie, przyjął naszą ludzką naturę i całkowicie 

podporządkował swoją wolę Ojcu. 

Życie Jezusa było doskonałym przykładem służby i poświęcenia się dla innych. 

Ponieważ całkowicie podporządkował On swe życie Ojcu, był zdolny przejść zwycięsko 

przez pokusy szatana i wiernie wypełnić Boży plan. Jezus wzywa tych, którzy chcą być jego 

uczniami, aby odwrócili się od dróg tego świata i poszli za Nim.  

Tylko wtedy, kiedy weźmiemy Jego krzyż i pozwolimy uśmiercić w nas nasze światowe 

ambicje, będziemy mogli być wierni powołaniu do bycia w świecie, ale nie ze świata. 

„Ojcze niebieski, który czytasz w ludzkich sercach i wiesz, jak nasze próżne 

ambicje nie pozwalają nam uśmiercić to wszystko, co powstrzymuje nas od 

odpowiedzenia na Twoje wezwanie.                                                                                             

Udziel wiary i sił, abyśmy umieli przyjąć krzyż Jezusa w naszym życiu”. 

 


