
Mk 3,  7 - 19 

 

(7) Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za 

Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei,  

(8) z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do 

Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.  

(9) Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu 

ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. 

(10) Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś 

choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. 

(11) Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały:                  

Ty jesteś Syn Boży.  

(12) Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.  

(13) Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a 

oni przyszli do Niego.  

(14) I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich 

na głoszenie nauki,  

(15) i by mieli władzę wypędzać złe duchy.  

(16) Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr;  

(17) dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał 

przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; 

(18) dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna 

Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego  

(19) i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. 

 

 

 

 

 

 

 



Wybór Dwunastu  -    (Mk  3, 7 - 19) 

 

Pierwsza część omawianej perykopy (Mk 3, 7-12) stanowi podsumowanie 

dotychczasowej działalności Jezusa.  

Ewangelista pisze o rozgłosie, jakim cieszyła się publiczna działalność Jezusa nie 

tylko w Galilei, ale także w innych regionach Ziemi Świętej. Entuzjazm tłumów nie miał 

jednak trwałego charakteru. Był on bowiem dość powszechny. Dlatego Jezus wybrał 

węższe grono uczniów. Oni mieli kontynuować Jego dzieło. Ewangelista pisze o tym w 

drugiej części omawianej perykopy (Mk 3, 13-19). Po zmartwychwstaniu apostołowie 

będą kontynuować Jezusowe dzieło. Wybór Dwunastu jest więc także wydarzeniem 

związanym z Kościołem.  

W centrum uwagi ewangelisty pozostaje Jezus. Zaczęły się już zbierać nad Nim 

chmury (Mk 3, 6), jeszcze dalekie, ale zapowiadające nieuchronną burzę. Sytuacja,             

w jakiej się znalazł, wymagała szybkich decyzji. Dostrzegał bowiem, że Jego działalność 

budziła wrogość w tych, którzy byli przywódcami narodu izraelskiego. 

Po chrzcie i kuszeniu Jezus udał się natychmiast do Galilei. Jego oddziaływanie było 

więc ograniczone do tej krainy. Teraz to się zmieniło. Zaczęli przybywać do Niego także 

ludzie z Judei i Jerozolimy, z Idumei i Zajordania.  

Idumea jest ojczyzną królewskiego domu Herodianów. Jan Hyrkan przeprowadził 

judaizacje tego obszaru. Ewangelista wspomniał ponadto, że za Jezusem szli również 

mieszkańcy Tyru i Sydonu, a były to miasta pogańskie, bo choć leżały na pograniczu 

Izraela, poddały się całkowicie wpływom kultury hellenistycznej. Widocznie mądrość 

grecka nie zadowalała mieszkańców tych miast i przyszli słuchać innej mądrości – 

Chrystusowej. Wzmianka o Tyrze i Sydonie jest bardzo istotna.  

Autor zaznacza w ten sposób, że nauka Jezusa jest skierowana do wszystkich 

ludzi, także do pogan, a Mistrz z Nazaretu jest także zbawicielem pogan.  

Wzmianka o napływie ludzi z różnych stron świata pokazuje, że Jezus cieszył się 

coraz większą popularnością. Idący za Nim tłum stał się zalążkiem społeczności czasów 

ostatecznych. Wszyscy garnęli się do Niego. Słowo Jezusa było skuteczne, a czyny 

świadczyły o Jego mocy. Uzdrawiał chorych i wypędzał demony. Wystarczyło się Go 

dotknąć, aby zostać uleczonym.  

Jezus nie chciał, aby przedwcześnie poznano, że jest Synem Bożym, ale z Markowego 

streszczenia wydarzeń z pierwszego okresu Jego działalności wynika, że Jego bóstwo 

wyraźnie się ujawniło. 



 Jezus często zakazywał mówić o sobie różnym osobom, a także złym duchom.  

 

 Najpierw nakazał milczenie duchowi, który mówił przez opętanego, nazywając Go 

,,Świętym Boga” (Mk 1, 24). 

 Kiedy duchy nieczyste wołały: ,,Ty jesteś Syn Boży”, […] On surowo im 

zabraniał, żeby Go nie ujawniały” (Mk 3, 11-12).  

 Aby zachować swoją tajemnicę, przed uzdrowieniem wziął ,,na bok” 

głuchoniemego (Mk 7, 33), a niewidomego poprowadził  ,,poza wieś” (Mk 8, 23). 

 Uzdrowionemu z trądu powiedział: ,,Uważaj, nikomu nic nie mów” (Mk 1, 44),              

a po wskrzeszeniu córki Jaira i po uleczeniu głuchoniemego zabronił świadkom 

mówić o tym komukolwiek (Mk 5, 43; 7, 36).  

 Wreszcie po wyznaniu Piotra i po przemienieniu nawet apostołom surowo 

przykazał, aby nikomu o tym nie rozpowiadali  (Mk 8, 30; 9, 9).  

Te nakazy Jezusa wydają się być niezrozumiałe. Chciał ukryć swoją prawdziwą 

godność i moc, chociaż ze względu na przepisy rytualne czy sytuację nie zawsze było to 

możliwe.  

I tak uzdrowionemu z trądu zabronił rozpowiadać o tym, co się stało, ale jednocześnie 

– zgodnie z wymogami Prawa – polecił mu pokazać się kapłanowi i złożyć ofiarę za 

oczyszczenie (Mk 1, 40-45). Jairowi i jego żonie nakazał zadbać, aby nikt nie dowiedział 

się o wskrzeszeniu ich córki, chociaż tłum wiedział o jej śmierci (Mk 5, 35-43). A ponadto 

osoby, które doznały Jego dobroci, nie respektowały tego zakazu (Mk 10, 47-48).  

 Zjawisko to nazwano sekretem mesjańskim, gdyż tytuł ,,Mesjasz” jest 

jednym z wielu imion Jezusa.  

Inni wolą mówić o paradoksie objawienia Syna Człowieczego. Taki sposób 

przedstawiania wydarzeń charakterystyczny jest dla Ewangelii św. Marka, ale wspominają 

o nim także pozostali ewangeliści, odnotowując Jezusowe nakazy milczenia (Mt 9, 27-31; 

Łk 9, 21). 

 Dlaczego Jezus zabraniał mówić o tym, że jest Mesjaszem?  

Otóż w Jego czasach nadzieje mesjańskie Izraela miały zabarwienie wyraźnie 

polityczno-nacjonalistyczne. On zaś miał świadomość, że Jego rzeczywista misja daleko 

odbiega od ludzkich oczekiwań (Mk 12, 13-17), i dlatego nakazywał milczenie. 

 Gdyby nagle objawił, że jest Mesjaszem, słuchacze mogliby wyciągnąć błędne 

wnioski na temat Jego osoby i posłannictwa. Bóg, zniżając się do ludzi, dostosowuje się do 

ich sposobu pojmowania rzeczywistości.  



Dlatego Jezus występował nie jako Syn Dawida, lecz jako Syn Człowieczy, aby 

wyeliminować wszelkie nieporozumienia.  

 Wydawał nakazy milczenia, by uniknąć błędnego oceniania Jego osoby i nie 

wywoływać niewłaściwych reakcji, a w ten wzywał do refleksji – zastanowienia się.  

 Chciał, aby każdy miał czas zgłębić Jego tożsamość i odkryć Jego tajemnice.  

 Chciał, aby ludzie wnikali w Jego nauczanie oraz czyny i dopiero na tej podstawie 

wyciągali wnioski, z kim mają do czynienia.  

Uzdrowiony trędowaty tego jednak nie zrozumiał. Nie był w stanie ukryć radości. 

Wydawało mu się, że przyczyniając się do rozsławienia imienia Mistrza z Nazaretu, 

przysłuży się dla Jego dobra.  

Stało się jednak inaczej: ,,Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 

przebywał w miejscach pustynnych” (Mk 1, 45). 

 Mistrz wyszedł na górę i przywołał do siebie dwunastu uczniów  (Mk 3, 13).  

Marek nie podaje, gdzie znajdowała się ta góra. Chodzi niewątpliwie o jedno ze 

wzgórz wznoszące się nad jeziorem Genezaret. Ewangelistę interesuje jedynie to, że góra 

jest miejscem, gdzie według ówczesnych wyobrażeń człowieka znajduje się blisko Boga, a 

nawet ma szansę się z Nim spotkać. 

 Jezus często w sytuacjach kryzysowych, gdy widział, że Jego działalność nie jest 

właściwie rozumiana, usuwał się na miejsce pustynne i modlił się (Łk 5, 16).                       

Czynił tak zwłaszcza w decydujących chwilach publicznej działalności. Tak było również 

w opisywanym przypadku. 

Jezus wybrał dwunastu spośród uczniów. 

 Liczba ,,dwanaście” ma znaczenie symboliczne.  

Przypominając o dwunastu pokoleniach Izraela, wyraża myśl, że Jezus miał 

zamiar stworzyć podwaliny nowego Izraela, nowego ludu Bożego. Pierwszy lud Boży 

składał się z dwunastu pokoleń, które wywodziły się od dwunastu synów Jakuba.  

Liczba ,,dwanaście” oznaczała więc cały naród, cały lud Boży. Oczekiwano, że Bóg 

w sobie znanym czasie wskrzesi i zbierze rozproszone pokolenia Izraela.  

Jezus spełnił te właśnie oczekiwania, gdy ustanowił dwunastu apostołów. Właśnie oni 

będą kontynuować Jego dzieło, gdy On zostanie zabity. Owych dwunastu mężów stanęło 

później rzeczywiście na czele wspólnoty wyznawców Jezusowych - ,,nowego” Izraela  

(Dz 1, 15-26; Rz 9, 6-8). Ich wybór był zatem pierwszym etapem w budowie nowej 

społeczności Bożej – Kościoła.  



 Mistrz powołał uczniów, a oni poszli za Jego wezwaniem. Uczynił z nich 

apostołów, czyli posłańców. 

 Posłany posiadał pewne uprawnienia, spełniał misję nadaną mu przez tego, kto go 

posłał. Dlatego był jego reprezentantem. Apostołami w życiu religijnym Izraela byli 

prorocy i inni wysłańcy Boży. Apostołowie Jezusa mieli być reprezentantami Jego 

samego. Mieli być posłańcami o niezwykłej godności, gdyż mieli stać się głosicielami 

Dobrej Nowiny. 

Zwracają uwagę okoliczności powołania nowej społeczności. Nie powstała ona 

dlatego, że taka była wola nieokreślonej bliżej liczny ludzi, lecz dlatego, że Jezus ich do 

niej powołał. Byli to różni ludzie, wywodzili się z różnych środowisk i wykonywali różne 

zawody. Szymon i Andrzej byli rybakami. 

Szymonowi Jezus nadał imię ,,Piotr”, które wywodzi się z aramejskiego kefa 

(,,skała”).  

Ewangelista, pisząc o tym, daje czytelnikowi do zrozumienia, że Szymon był 

przeznaczony do odegrania w nowym Izraelu roli fundamentu.  

Wzmianka na ten temat zgadza się z biblijnym przekonaniem o ścisłym związku 

między imieniem a tożsamością, między nazwą a funkcją.  

 Zmiana imienia dokonana przez Boga jest punktem zwrotnym w życiu 

pojedynczych ludzi (Rdz 17, 5. 15) i całych społeczności (Iz 1, 26; Oz 1, 4-9; 2 13).  

Ponadto Piotr zawsze jest w ewangeliach wymieniany na pierwszym miejscu.                        

W wybranym przez Jezusa kolegium Dwunastu był pierwszym i z woli Pana stanął na jego 

czele. Nie ulega wątpliwości, że lista apostołów z Piotrem na czele ma duże znaczenie 

historyczno-teologiczne. Ewangelista reprezentuje przekonanie pierwotnej gminy i jako 

hagiograf  wyraża również własny sąd. 

Mateusz wybija się w tym gronie, gdyż był celnikiem. Drugi Szymon był być może 

działaczem stronnictwa zelotów, którzy dążyli do wyzwolenia Izraela spod panowania 

rzymskiego przez wystąpienia zbrojne. I stąd jego przydomek „Gorliwy”.  

Apostołowie różnili się też charakterami. Zdaję się, że gwałtownego Piotra w niczym 

nie przypominał jego brat Andrzej, człowiek zrównoważony i raczej pogodny.  

Podobnie dwaj bracia, Jakub i Jan, ,,Boanerges” (,,synowie gromu”), nie mieli wiele 

wspólnego  z nieufnym Tomaszem czy Filipem, który, jak się zdaje, wyróżniał się w tym 

gronie wyższą kulturą i pochodzeniem (J 12, 21-22). 

 A na końcu ewangelista wspomina Judasza Iskariotę. 



1. Powszechnie przyjmuje się, że przydomek Iskariota pochodzi z hebrajskiego isz 

Keriot, czyli ,,człowiek z Keriotu”. Chodzi o miasto leżące na południowy 

wschód od Hebronu.  

2. Nie jest wykluczone , że określenie to pochodzi od słowa sicarius i oznacza 

człowieka ze sztyletem. Wynikałoby z tego, że Judasz, podobnie jak Szymon 

Gorliwy, należał do partii zelotów, którzy w sposób skrytobójczy mordowali 

zwolenników rzymskiej władzy w Palestynie.  

3. Pojawiła się także próba wyprowadzenia tej nazwy od wyrazu aramejskiego 

seqaraj (,,kłamca”, ,,zdrajca”). Przy Judaszu ewangelista czyni uwagę: ,,który Go 

wydał” (Mk 3, 19). Ta wzmianka jest najmocniejszym argumentem za 

historycznością przekazu o obecności zdrajcy wśród apostołów.  

Pozostanie tajemnicą, dlaczego do ich grona wszedł człowiek, o którym Jezus 

wiedział, że dopuści się zdrady. 

Faktem jest jednak, że jego też wybrał, chociaż nie przemienił się on w świetle                      

i w ogniu Jezusowej miłości.  

,,Nie przez nieroztropność wybrał Pan Judasza na apostoła. Wielkiej prawdy nie osłabi 

nawet taki nieprzyjaciel, który znajduje się wśród jej sług” (Raban Maur).  

Jezus był świadom, że czeka Go męka, ale także tego, że Kościół założony na 

fundamencie Piotra  i apostołów będzie cechowała ,,tajemnica niegodziwości” 

(misterium iniquitatis). 

 

"Ustanowił Dwunastu" (Mk 3,14) 

Wybrał tych, których miał wysłać jako siewców wiary, aby na świecie 

rozpowszechnić pomoc dla zbawienia ludzi. Zwróć jednak uwagę na Boży plan. Nie 

wybrał mędrców, ani ludzi majętnych czy nobliwych. Wybrał rybaków i poborców 

podatków, aby nie wydawało się, że to oni dzięki swej mądrości nawracali, kupowali 

bogactwem lub przyciągali władzą czy też własnym autorytetem. Miała decydować 

prawda, a nie atrakcyjność głoszącego (Ambroży, „Komentarz do Ewangelii według 

Łukasza” 5,44). 

Marek wymienia apostołów według ich godności, bo umieszcza Andrzeja dopiero po 

dwóch najznakomitszych  (Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. 

Mateusza” 32,3). 

 

 



„Szymon, któremu nadał imię Piotr” (Mk 3,16) 

Imię jest skróconym określeniem cechy tego, który je nosi […]. Gdy zmieniła się 

właściwość Abrama, otrzymał imię „Abraham”, Szymon otrzymał imię „Piotr”, a 

prześladowca Jezusa, Szaweł, gdy zaprzestał prześladowania Chrystusa, otrzymał imię 

„Paweł”. Tylko Bóg, który jest niezmienny, ma zawsze jedno i to samo imię: „Ten, który 

jest”, jak to czytamy w Księdze Wyjścia (Orygenes, „O modlitwie” 24,2). 

 

„Synowie gromu” (Mk 3,17) 

Pan nazwał synów Jakuba „synami gromu”. Dlaczego tak uczynił? Aby pokazać, że jest 

Tym samym, który dając Stare Przymierze, również zmieniał imiona, Abrama nazwał 

„Abrahamem”, Saraj nazwał „Sarą”, a Jakuba „Izraelem” […]. Było bowiem zwyczajem 

w czasach Starego Przymierza, ażeby nadawać komuś imię w oparciu o czyny, jakich 

dokonał, jak to z pewnością uczynił prorok Eliasz. Nie dokonywało się to jednak zupełnie 

dowolnie, ale po to, aby ci, których imiona zostały zmienione, posiadali znaki 

rozpoznawcze, przypominające im o działaniu Boga, a także aby dzięki tym imionom 

pamięć wiecznego proroctwa dotarła do słuchających (Jan Chryzostom, „Komentarz do 

Ewangelii Jana” 19). 

Grom powstaje, gdy suchy i gwałtowny wiatr zostaje zamknięty wewnątrz chmur, a 

potem gwałtownie napiera na otwory w chmurach, szukając wyjścia na zewnątrz. Chmury 

jednak stawiają opór temu dużemu ciśnieniu i wytwarzają ów cierpki głos powodowany 

załamywaniem się wiatru. Lecz gdy chmury podobnie jak bańki powierza nie są w stanie 

już dłużej opierać się, zostają gwałtownie rozdarte, dając ujście powietrzu na zewnątrz,              

i wytwarzają odgłos grzmotu. Zazwyczaj powstaje wtedy też błysk.  

Wiemy jednak, że tak naprawdę to Pan, który jest ponad wodami, wzbudza ten odgłos 

grzmotu, wywołuje ten potężny odgłos poprzez ruch powietrza. Tak oto również nauka 

Kościoła, poczynając od chrztu, ze względu na potężny głos Ewangelii, jaki przekazuje 

duszom tych, co się uświęcają, może być nazwana gromem.  

A że Ewangelia może być nazwana gromem, wynika jeszcze wyraźniej ze słów samego 

Pana, który zmienił imiona uczniów na „synów gromu” (Bazyli Wielki, „Homilia do 

Księgi Psalmów” 13,3). 

 

 

 

 



„I Judasza Iskariotę” (Mk 3,19) 

Został wybrany także Judasz i to nie przez przeoczenie, ale z zamysłem. Jakże wielka 

jest prawda, że jej nie może osłabić nawet zły sługa. Jakże wielka jest dobroć Pana, że 

woli, abyśmy wątpili w słuszność Jego wyboru niż w Jego serdeczność. Przyjął słabość 

ludzką i dlatego nawet tej słabości ludzkiej nie odrzucił. Chciał zostać opuszczonym , 

wydatnym, zdradzonym przez apostoła, abyś my, gdy zostaniesz pozostawiony przez 

przyjaciela, uderzony przez niego, zniósł ze spokojem twój osąd i nie myślał, że dobro 

przez ciebie uczynione przepadło (Ambroży, „Komentarz do Ewangelii według Łukasza” 

5,45). 

 

„Mateusz” (Mk 3,19) 

Nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego nad faktem, że Mateusz miał dwa 

imiona. Wcześnie nazywał się on Lewi i także to imię nosi świadectwo łaski, jaką został 

obdarowany. Lewi  oznacza bowiem „dodany” albo „przyjęty” w sensie takim, że przez 

wybranie Pana został on „przyjęty” i „dodany” do grona apostołów.  

Marek i Łukasz używają zazwyczaj  tego właśnie imienia, aby nowemu towarzyszowi 

w głoszeniu Ewangelii zbytnio nie przypominać jego dawnego stylu życia. Prezentując zaś 

listę dwunastu apostołów, nazywali go po prosu Mateuszem, pomijając imię Lewi.  

Natomiast sam Matusz w swojej ewangelii, zgodnie z tym, co jest napisane, że 

„człowiek sprawiedliwy jest swoim pierwszym oskarżycielem, przybył jego przyjaciel 

i badał go” (Prz 18,17), nazywa siebie najczęściej zwykłym imieniem, gdy opowiada, jak 

został powołany w komorze celnej, ale na liście apostołów dodatkowo określa siebie jako 

„celnik” – mówi: „Tomasz i Mateusz, celnik” (Mt 10,4). 

W ten sposób daje celnikom i grzesznikom większą nadzieję na zbawienie (Beda 

Czcigodny, „Homilie do Ewangelii” 1,21). 

 

 

 

 

 

 



 Mk 3,7 – 19 

nr 13 – 1993 ("Słowo wśród nas") 

Dobrze napisana powieść wprowadza akcję, której szczegóły tak długo mieszają się i 

plotą, że w końcu czytelnik zaczyna się już gubić. W takim miejscu dobry powieściopisarz 

raczej wstrzymuje akcję niż dodaje kolejne szczegóły. Daje to czytelnikowi sposobność do 

zebrania myśli – przyswojenia tego, co już poznał, i przygotowania się na nowe szczegóły. 

Marek, mistrz opowiadania, zatrzymał w tym miejscu akcję Ewangelii, aby dać 

nam czas na konieczną refleksję. W poprzednich rozdziałach czytaliśmy o tym, jak Jezus 

leczył ludzi dręczonych różnymi chorobami. Teraz Jezus oddalił się w stronę jeziora, aby 

umocnić swoich pierwszych uczniów, tłum jednak szybko Go odnalazł. W tym miejscu 

Marek skupia uwagę czytelników na małym, intrygującym sekrecie związanym z 

wypędzaniem demonów przez Jezusa: wiedzą one, kim On jest, lecz Jezus nie pozwala im 

mówić (Mk 1,23-26). Nie chodzi tu o samo tylko zainteresowanie czytelnika, Marek ma w 

tym miejscu coś do przekazania. Zanim przejdzie do następnych szczegółów swej 

opowieści, wskazuje on na kilka ogólnych faktów dotyczących Jezusa. 

Po pierwsze, w Jezusie było coś, co przyciągało ludzi. Jeśli zaznaczyłbyś na mapie 

miejscowości regiony, z których przyszli ludzie (Mk 3,8), zauważyłbyś, że tłum 

nadciągnął ze wszystkich stron, aby słuchać Jezusa. Nie był On nauczycielem o lokalnym 

zasięgu, związanym z małą grupką sympatyków. Pociągał wielkie tłumy ze wszystkich 

miejsc, stanów społecznych i zawodów. 

Po drugie, każdy czytający relację Marka o Jezusie musi da samemu sobie odpowiedź 

na pytanie” Kim On jest? Co jest w Nim tak szczególnego, że nie pozwala On złym 

duchom ujawnić tego, kim jest? Marek mógłby dać nam w tym miejscu klucze do 

rozwikłania tej zagadki, chce jednak, aby czytelnicy teraz i w ciągu dalszej lektury sami 

zastanowili się nad pytaniem: „Kim jest Jezus?” 

Znajdźmy dzisiaj trochę czasu na proponowaną przez Marka refleksję. Jeśli nie 

jesteśmy do końca przekonani o wielkości i Bóstwie Jezusa, módlmy się o zrozumienie 

przesłania Ewangelii według św. Marka. Jeśli jesteśmy chrześcijanami z przekonania, 

znajdźmy dziś czas na to, aby pozwolić  Duchowi Świętemu mówić  do nas. Niezależnie 

od tego, jak blisko jesteśmy Jezusa, Jego obecność zawsze wzywa nas do przemiany i 

odnowy. 

„Panie Jezu, otwieram dziś moje serce, aby wsłuchać się w Twoje słowo.                      

Chcę pójść za tobą, dokądkolwiek się udasz. Chcę odpowiedzieć na każde Twoje 

wezwanie – do przemiany mego osobistego życia, do podjęcia służby w mej rodzinie, 

parafii czy wspólnocie.” 



    46 – 1996 

Wyobraźmy sobie podniecenie, jakie ogarnęło całą okolicę, gdy Jezus wędrował             

z miasta do miasta. 

„Chodźcie zobaczyć człowieka, który uzdrawia trędowatych!”, „Chodźcie zobaczyć 

Tego, który wyrzuca duchy nieczyste i naucza z mocą!”, Chodźcie posłuchać 

świątobliwego męża, który mówi, że przyszło do nas królestwo Boże!”, „Chodźcie 

zobaczyć Jezusa, który uzdrawia chorych i kulawych!”. 

Ludzie schodzili się z bliska i z daleka, by zobaczyć Jezusa (Mk 3,7-8), który 

najwyraźniej nie był zwykłym człowiekiem. Chcieli zobaczyć, jak dokonuje cudów, 

doznać uzdrowienia z chorób i uwolnienia od trapiących ich zmartwień. Nawet demony 

były bezsilne wobec władzy Jezusa i nie mogły sprzeciwić się Jego słowu, gdy nakazywał 

im milczenie (Mk 3,11-12). 

 Dokądkolwiek udawał się Jezus, życie ludzi zmieniało się, a oni sami zdumiewali 

się jego dziełami. Ale nawet wśród nich kiełkowało zwątpienie; wielu z Jego słuchaczy 

nie chciało zgłębić treści orędzia, które głosił. Wystarczało im, że zostali uzdrowieni                      

i zobaczyli niezwykłe znaki i cuda. Jakże prędko zaczną Go odrzucać (Mk 3,20-35)! 

Tak samo dzieje się dzisiaj z nami. Jezus nadal przychodzi, niosąc nam królestwo 

Boże. Gdy widzimy znaki Jego działania wśród nas, często, pełni zdumienia i podziwu, 

zostajemy pociągnięci ku Niemu. Na pewno wielu z nas doświadczyło jego uzdrawiającej 

mocy w swoim życiu, zobaczyło, jak zwycięża siły ciemności. Często jednak przychodzą 

na nas chwile zwątpienia i braku zaufania do Jezusa. Zapominamy wtedy, jak wieloma 

błogosławieństwami nas obdarzył. My także możemy odwrócić się od Niego, gdy nasze 

postawy i pragnienia – ukształtowane pod wpływem tego świata – spotkają się z 

dezaprobatą z Jego strony. 

Wielu z tych, którzy przychodzili do Jezusa, zostało napełnionych nadzieją. Nasza 

nadzieja jeszcze ją przewyższa, gdyż w odróżnieniu od ludzi żyjących w Jego czasach, 

wiemy, że Jezus już odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.  

 Jezus wzywa nas, którzy poznaliśmy Jego życie, śmierć                                           

i zmartwychwstanie, do przyjęcia Ducha Świętego. Jest to najpewniejsza 

podstawa trwałego zaufania Jezusowi.  

„Panie, dziękujemy Ci za każdą chwilę modlitwy, za każdą chwilę łaski, za każdą 

chwilę, w której objawiasz nam siebie w swoim słowie i sakramencie. Spraw, abyśmy 

potrafili cenić te chwile i mówić o nich z odwagą. Spraw, aby całe nasze życie stało się 

świadectwem Twojej miłości.” 



     68 -1998 

Wśród wielu niezwykłych historii ukazujących, kim jest Jezus i co to znaczy być Jego 

uczniem, Marek zatrzymuje się, by dać swoim czytelnikom chwilę wytchnienia. 

Podsumowuje to, co powiedział do tej pory o Jezusie: O Jego mocy, władzy nad złymi 

duchami, i o tym, że jest On Synem Bożym. Marek zaznacza też wielką popularność 

Jezusa, który przyciągał – i nadal przyciąga – do siebie tłumy ze wszystkich strona świata. 

Jezus nie mógł uczynić żadnego kroku bez towarzyszących Mu ludzi. Gdy tylko 

wyszedł z synagogi i skierował się nad jezioro ze swymi uczniami, natychmiast otoczył 

Go tłum. Niektórzy przyszli z daleka, podróżując setki kilometrów, ponieważ usłyszeli o 

cudach i uzdrowieniach, jakich dokonywał. Wszyscy chcieli, by Jezus położył na nich 

rękę; nie mogąc się doczekać, tłoczyli się wokół Niego. Głód miłości Bożej w ich sercach 

był tak wielki, że po prostu musieli być blisko Niego. 

Czy my jesteśmy tak samo zgłodniali Boga? 

Czy tak bardzo pragniemy doznać Jego miłości i Jego obecności, że nic nas nie 

powstrzyma od szukania Go? Nie pozwólmy, by poczucie niegodności czy niezdolności 

wypełniania przykazań oddalało nas od Niego.  

Weźmy przykład z tłumów i starajmy się trwać jak najbliżej Jezusa. Św. Paweł 

napisał; „Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 

teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 

inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym” (Rz 8,38). 

Skoro mamy miłującego Boga, który nikogo nie odtrąca, zbliżmy się do Niego z 

otwartym sercem, aby przyjąć dary, które chce nam dać. Bóg chce obdarzyć każdego z nas 

swym błogosławieństwem i łaską. Chce przyciągnąć do siebie ludzi ze wszystkich 

krańców świata i obdarzyć ich miłością. 

„Panie Jezu, nie pragniemy niczego prócz Ciebie; nic poza Tobą nie może 

zaspokoić naszych serc. Spraw, abyśmy zawsze trwali blisko przy Tobie, przyjmując 

Twoją miłość i uzdrawiającą moc. Przygarnij nas, Panie, do swego serca!” 

      

 

 

 

 



2018 

"Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu 

na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli". (Mk 3, 10) 

Za Jezusem podążały wielkie tłumy, które gęstniały wraz kolejnymi uzdrowieniami. Tak wielu 

ludzi napierało na Niego ze wszystkich stron, że groziło mu stratowanie. Postarał się więc o łódkę 

– nie po to, by uciec od ludzi, ale by móc ich dalej nauczać i uzdrawiać.  
 

 Jezus także dziś ucieka się do różnych środków, aby cię uczyć, podtrzymywać na 

duchu, przebaczać ci grzechy  i prowadzić przez życie.  
 

Nic nie jest w stanie Go zaskoczyć, jest przygotowany na wszystko, co może wydarzyć się w 

twoim życiu. Jezus ma plan dla twego życia i jest to plan doskonały, który przyniesie ci pokój, 

nawet wśród zamętu tego świata, i doprowadzi cię do życia wiecznego.  

Aby ten plan mógł się urzeczywistnić, dołóż wszelkich starań, aby być z Jezusem 

– jak czyniły to tłumy. 

 

 Szukaj Go w ciszy swego serca, odpoczywaj w Jego obecności.  

 Uklęknij przed tabernakulum, usiądź spokojnie w wygodnym fotelu lub po prostu 

zatrzymaj się na chwilę w trakcie męczącego dnia.  

 Przeczytaj psalm albo posłuchaj spokojnej muzyki, aby wyciszyć myśli. 

 

Wyobraź sobie Jezusa siedzącego obok ciebie lub przemawiającego do ciebie z łodzi. A potem 

spróbuj usłyszeć, co chce ci powiedzieć. Zwróć uwagę na swoje myśli i uczucia. Zapisuj to, co się 

w tobie pojawia – obrazy, jakie podsuwa ci wyobraźnia, słowa rady, umocnienia i pokrzepienia, 

przychodzące ci na myśl fragmenty biblijne. 

 

Jeśli to przesłanie niesie ci radość, pociechę czy zachętę do odwrócenia się od grzechu, 

zapewne pochodzi ono od Jezusa. 

  

Pamiętaj, że  

 

 On przychodzi nie po to, by potępić, ale by zbawić.  

 Jezus pragnie mówić do każdego z nas.  

 Chce nam objawiać, kim jest i co to znaczy pójść za Nim.  

 Chce ukazywać nam swoje miłosierdzie i zbawienie, i wciąż na nowo objawiać Bożą 

miłość.  

 

Zwłaszcza dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pragnie uczyć 

nas, jak możemy stawać się narzędziami pojednania i uzdrowienia. 

 

„Jezu, wierzę, że chcesz do mnie dzisiaj mówić.  

Oto jestem, Panie. Przychodzę, by słuchać Twego głosu”. 

 



13 – 1993 

 Kto mógłby się spodziewać, że Jezus wybierze sobie ludzi z tak różnych 

środowisk i uczyni ich swymi wybranymi towarzyszami?  

Wśród Jego Apostołów znaleźli się prości rybacy, pogardzany przez społeczeństwo 

celnik i polityczny zelota. Mateusz (celnik) był faktycznie zatrudniony przez rzymskie siły 

wojskowe, które Szymon Gorliwy (zelota) chciałby widzieć  pokonane. Mimo tych różnic 

Jezus powołał właśnie tych dwunastu ludzi, „aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich 

na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy” (Mk 3, 14-15)  

Apostołowie, spędzając wiele czasu z Jezusem, zaczęli rozumieć, kim On jest. Jezus 

nauczał jak ktoś, kto posiada władzę, a oni byli świadkami Jego nauki potwierdzanej przez 

wiele znaków i cudów. Największym znakiem władzy Jezusa było zwycięstwo nad 

grzechem, szatanem i światem, odniesione w Jego śmierci na krzyżu i w 

zmartwychwstaniu.  

Ta sama władza została przekazana Apostołom. Na mocy władzy przekazanej im 

przez Jezusa Apostołowie otrzymali jasną wiedzę o królestwie Bożym i mogli głosić 

Ewangelię z pełnym przekonaniem. Kiedy przemawiali w imię Jezusa, ludzie będący w 

niewoli złego ducha doznawali wyzwolenia.  

Tak samo jak Jezus powołał dwunastu Apostołów, tak też powołuje i nas. Nie ma 

znaczenia rodzaj zajęcia, jakie wykonujemy, ani nasze wykształcenie czy poglądy 

polityczne. Jezus pragnie udzielić nam swej władzy i wysłać nas na głoszenie Ewangelii 

zbawienia i walkę z mocami ciemności.  

 Czy chcesz zostać uczniem Jezusa? 

Nasza odpowiedź uzależniona jest od tego, ile swego czasu i energii jesteśmy skłonni 

poświęcić Jezusowi. Kiedy spędzamy czas na trwaniu przed Bogiem i kiedy służymy 

braciom, szczególnie cierpiącym i potrzebującym, wtedy wzrasta w nas zrozumienie 

miłości Boga do wszystkich ludzi. Rozumiemy tez lepiej nasze powołanie do bycia 

ambasadorami Chrystusa w świecie. Jezus udziela nam władzy do przepowiadania Dobrej 

Nowiny i skutecznej walki z mocami ciemności. Uzdalnia nas to do mówienia innym o 

Panu z taką ufnością i przekonaniem, które poruszają ich serca. 

 Razem z Apostołami uczestniczymy we wspólnym dziedzictwie wiary                     

w Jezusa Chrystusa.  

 Również my możemy stać się Jego towarzyszami i współpracownikami               

w przepowiadaniu Ewangelii. 

     

 



      68 – 1998   (123 – 2003) 

Jak bardzo rozradowane musiały być serca uczniów! Przebywali z Jezusem dopiero od 

niedawna, a On już powołał ich – każdego po imieniu – „aby Mu towarzyszyli, by mógł 

wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy” (Mk 3,14).                

Jak wielki spotkał ich przywilej! Apostołowie musieli jednak jeszcze wiele się nauczyć, 

aby zrozumieć co to znaczy być uczniem Jezusa. 

W dalszej części swej Ewangelii Marek opowiada o dyskusji, jaką wiedli ze sobą 

uczniowie, spierając się, kto z nich jest największy (Mk 9,33-37). Wiedząc, o czym 

rozmawiają – i zdając sobie sprawę, że takie rozmowy mogą prowadzić do rozłamów – 

Jezus przekazał im podstawową naukę na temat bycia uczniem. Apostołowie porównywali 

się nawzajem, wedle własnego pojmowania świętości: ile kto zdziałał cudów, ile wypełnił 

dobrych uczynków. Jezus rozwiał ich złudzenia, mówiąc im, że ten, kto chce być pierwszy 

w Jego królestwie, musi być ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 

Łagodne napomnienie Jezusa miało przypomnieć uczniom, że zamiast szukać chwały 

zgodnie z kryteriami tego świata, mają stać się jak małe dzieci, pragnące przyjmować 

łaskę i błogosławieństwo od miłującego i hojnego Ojca.  

Poleganie na Bogu we wszystkim nauczyło Dwunastu, że bycie uczniem Jezusa 

oznacza w istocie poznanie, że to On jest krzewem winnym, z którego wszyscy czerpią 

życie (J 15,5). Znaki i cuda, których dokonywali, były jedynie owocem trwałej więzi z 

Nim. 

Jezus otworzył nam drogę i wezwał każdego z nas po imieniu, abyśmy zostali jego 

uczniami. Nie nazywa nas już obcymi, ale przyjaciółmi, a nawet braćmi. 

 Każdemu z nas udzielił przywileju poznania Go osobiście. Każdy otrzymał od 

Niego niepowtarzalne dary, by budować jego Kościół tu, na ziemi. Bądźmy czujni                

i nie dajmy się zwieść pokusie, która każe porównywać nas samych i nasze dary                    

z innymi. Wyrzeknijmy się pychy, przez którą wynosimy się nad braci, powodując 

rozłamy i brak jedności.  

 Nasza godność nie zależy od naszych zdolności; wypływa ona z faktu, że 

zostaliśmy powołani przez Jezusa po imieniu. 

„Ojcze, przychodzimy do Ciebie jak małe dzieci, spragnione Twojej miłości. 

Udziel nam swojego Ducha, abyśmy potrafili wspólnie z braćmi nieść Twoje światło 

całemu światu.” 

      

 



134 – 2004 

"I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli". (Mk 3,14) 

Gdyby Jezus zatrudnił mnie na stanowisku doradcy do spraw personalnych, z 

pewnością zaproponowałbym Mu zupełnie inny zestaw współpracowników. Ci, których 

sam wybrał, ewidentnie nie za bardzo sprawdzali się w tej posłudze: zapierali się Go, 

wątpili, zdradzali, nie rozumieli, co mówił, kłócili się o to, który z nich jest najważniejszy. 

Mimo to Pismo święte mówi nam, że Jezus, „przywołał do siebie tych, których sam 

chciał, a oni przyszli do Niego” (Mk 3,13). 

Kiedy wybrani odpowiedzieli na Jego wezwanie, Jezus ustanowił Dwunastu, „aby Mu 

towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe 

duchy” (Mk 3,14-15). Dla nich samych nie od razu było jasne, dlaczego Jezus wybrał 

właśnie ich, a nie kogoś innego.  

 Mimo iż Jezus uczył ich, prowadził i umacniał własnym przykładem przez cały 

czas swej działalności publicznej, zrozumieli swoje powołanie dopiero w dzień 

Pięćdziesiątnicy, kiedy otrzymali Ducha Świętego. 

Historia Dwunastu jest także naszą własną historią. 

Jezus wzywa każdego z nas, abyśmy z Nim byli, i aby mógł nas posyłać, jak posyłał 

Apostołów. Jego wezwanie nie jest skierowane do garstki wybranych, ale do wszystkich. 

Nasze opory przed przyjęciem Jego wezwania mogą wynikać stąd, że nie całkiem je 

rozumiemy albo że czujemy się niegodni, by Mu służyć. Podobnie jednak było z 

Apostołami. Wymagało to czasu, wysiłku i łaski. Wszyscy jednak, z jednym tylko 

wyjątkiem, wytrwali przy Nim do końca. 

Bóg nie chce, abyśmy ulegali zniechęceniu lub uważali się za odrzuconych z powodu 

słabości, które w sobie dostrzegamy.  

Jesteśmy pielgrzymami zdążającymi do celu, dziełem w trakcie powstawania.  

Jeśli tylko nie ustaniemy w drodze, Bóg będzie opiekował się nami tak samo jak 

Dwunastoma. Jezus nie powołuje nas do tego, byśmy byli biernymi widzami jego 

posługi, ale jej aktywnymi uczestnikami.  

Owszem, powinniśmy trwać przy Jezusie na modlitwie, ale nie mniej ważne jest, by 

iść, gdzie nas pośle, i budować królestwo Boże. Idźmy więc za Jezusem i niech Jego 

łaska przemienia nas tak, byśmy byli Bożym błogosławieństwem dla innych. 

„Ojcze, moje serce jest pełne wdzięczności. Raduję się, że Twój Syn wybrał mnie                

i przeznaczył, abym był Jego znakiem w świecie.” 



      189 – 2009 

"I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli". (Mk 3,14) 

 ''Kto? Ja? Przecież ja się nie nadaję!''  

Ile razy słyszeliśmy takie komentarze albo nawet sami reagowaliśmy w ten sposób, gdy 

powierzano nam ważne lecz zarazem trudne i odpowiedzialne zadanie? Czy nie wydaje ci 

się, że dwunastu mężczyzn powołanych przez Jezusa na Jego Apostołów mogło czuć się 

bardzo podobnie? Był to dopiero początek Jego działalności publicznej i choć 

przeczuwano, że ma on wyjątkową misję, Apostołowie nie mogli jeszcze wiedzieć do 

końca, kim On jest. 

Dzisiejsza Ewangelia podaje nam trzy ważne fakty. 

 Po pierwsze, Jezus sam wybrał tych, których przeznaczył do tej posługi. Miał on 

wielu uczniów, z których niektórzy posiadali, być może, lepsze kwalifikacje niż tych 

Dwunastu. On jednak wybrał właśnie ich.  

Po drugie, Jezus ich wezwał. Nie zgłosili się oni na ochotnika, nie wygrali wyborów 

ani nie ubiegali się o tę pozycję.  

Po trzecie, wybrani odpowiedzieli. Prawdopodobnie czuli się zaszczyceni decyzją 

Jezusa, jednak musieli także zadawać sobie pytanie: ,,Co teraz ze mną będzie?''. Widzieli, 

jak Jezus uzdrawia chorych i wyrzuca demony, ale żaden z nich nigdy jeszcze nie dokonał 

czegoś takiego. A jednak Jezus powołał ich do takiej posługi. Wiedział, że zdani na własne 

siły nie byliby w stanie wypełnić tego powołania, więc udzielił im swojej władzy.  

Przykład Apostołów,  a także ich następców, może być dla nas zachętą i umocnieniem. 

I my, podobnie jak oni, zastanawiamy się czasem, dlaczego Bóg powierzył nam takie, a 

nie inne zadania. Jak oni powinniśmy też pamiętać, że jesteśmy ,,narodem świętym, 

ludem Bogu na własność przeznaczonym'' (1P 2,9). To on wezwał nas do siebie. Teraz 

od nas zależy, czy zechcemy Mu odpowiedzieć. 

Uwierz, że Bóg zasiał w tobie ziarna wielkości. Wiedz, że on wyposaży cię we 

wszystko, co jest ci potrzebne. Odpowiedz więc z wiarą tak jak uczyniło to tamtych 

Dwunastu. Podziel się wiarą ze swoim sąsiadem. Zaproponuj chorej przyjaciółce, że się 

za nią pomodlisz. Zajmij się zaniedbanym dzieckiem. Weź udział w marszu dla życia. 

Możesz służyć  Jezusowi na wiele różnych sposobów, gdyż to On sam będzie cię do tego 

uzdalniał. Pamiętaj, że Pan nie powołuje tych, których uzdolnił, lecz uzdalnia tych, 

których powołuje. 

,,Panie, daj mi odwagę mówienia ,,tak'', kiedy mnie powołujesz, i pomóż uwierzyć, 

że udzielisz mi potrzebnej mądrości, siły i zdolności do wypełnienia Twojej woli." 



211 – 2011 

"Przywołał do siebie tych, których sam chciał". (Mk 3,13) 

 W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy pewne rozróżnienie, na które często w ogóle 

nie zwracamy uwagi. Marek mówi nam, że Jezus „przywołał do siebie tych, których sam 

chciał”, a następnie spośród nich „ustanowił Dwunastu” (Mk 3,13.14). Jezus nie wezwał 

do siebie jedynie Dwunastu. Na progu swojej działalności publicznej zgromadził wokół 

siebie wielu uczniów. Także i później powoływał kolejnych ludzi: Zacheusza (Łk 19,5), 

Łazarza (J 11,38-43), Pawła (Dz 9,1-16). Każdy, kto został przywołany do Jezusa, był 

następnie posyłany do innych z Dobrą Nowiną. Nie tylko Apostołowie głosili 

Ewangelię i dawali świadectwo wierze. Wszyscy pierwsi wierzący świadczyli o Jezusie i o 

przemieniającej mocy Jego miłości. 

Jezus woła także i ciebie – niezależnie od tego, gdzie w tej chwili jesteś. To, że nie 

jesteś jednym z „Dwunastu”, nie oznacza, że nie jesteś dla Niego kimś szczególnym. 

Jesteś. Zostałeś powołany na świadka Jego mocy i obecności pośród nas – jesteś 

świadkiem dla twoich dzieci w domu, dla kolegów i koleżanek w pracy, dla powolnej 

kasjerki w sklepie spożywczym (a także osoby, która stoi przed tobą w kolejce z górą 

zakupów w koszyku), dla twoich przeciwników na boisku, dla piratów drogowych, oraz 

nie mniej czasem uciążliwych wlokących się i niezdecydowanych kierowców na drodze. 

 Niewielu z nas staje za pulpitem czy na ambonie, aby oficjalnie głosić słowo 

Boże, wszyscy jednak możemy ogłaszać miłość Bożą przez to, jak i o czym 

mówimy do innych.  

 Niewielu z nas ma dar uzdrawiania, wszyscy jednak możemy przekazywać innym 

uzdrawiającą miłość – poprzez uścisk dłoni, przyjacielskie klepnięcie po ramieniu, 

uważne i życzliwe wysłuchanie, a nawet sposób, w jaki patrzymy na innych. 

Uśmiech, porozumiewawcze spojrzenie, pomachanie ręką może w jednej chwili 

zmienić atmosferę wokół nas lub w czyimś sercu. Cicha modlitwa może dosłownie w 

ciągu kilku sekund rozładować napiętą sytuację. Twoja determinacja, aby nie obrażać się 

za doznane przykrości – nawet gdy druga strona ewidentnie przesadza w ich 

„serwowaniu” – może nie odegna demona całkowicie, ale z pewnością nie pozwoli mu 

zagnieździć się w twoim sercu.  

W życiu każdego z nas codziennie pojawiają się niezliczone okazje do głoszenia w 

imieniu Jezusa Dobrej Nowiny o zbawieniu. Nie marnujmy ich. Pamiętajmy, że to 

sam Jezus powołał nas do głoszenia Ewangelii. 

„Oto jestem, Panie. Dziękuję Ci za to, że  mnie wezwałeś, abym był Twoim 

świadkiem. Pomóż mi głosić światu Twoją miłość i obecność między nami.                       

Pomóż mi wnosić Twój pokój wszędzie, gdzie mnie postawisz.” 



2018 

"(Powołał) dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał 

przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu" (Mk 3,17) 

 

Czy kiedykolwiek ktoś nadał ci jakiś przydomek – zwracał się do ciebie przezwiskiem albo 

zdrobnieniem? Może w dzieciństwie mama nazywała cię jakimś pieszczotliwym słowem?              

A może koledzy w szkole wołali na ciebie Strzała albo Torpeda, gdyż byłeś szybki i zwinny? 

Przydomki są zwykle bardzo obrazowe, a czasami śmieszne. Są też zazwyczaj oznaką bliskości               

i sympatii. Jeśli ktoś nadaje nam specjalne imię, świadczy to nie tylko o tym, że dobrze nas zna, 

ale także o pewnej zażyłości. 

Czytamy dziś, że Jezus nadał Jakubowi i Janowi przydomek „Synowie gromu” (Mk 3,17).  

Być może wybrał go dla nich, by podkreślić ich żarliwość w służbie dla królestwa Bożego, a może 

była to aluzja do ich zapalczywości (Łk 9,54).  

W każdym razie zarówno w dzisiejszym fragmencie, jak i w innych częściach Ewangelii 

możemy zauważyć, że Jezus miał wiele sympatii dla obu braci. Znał ich dobrze i akceptował 

takimi, jakimi byli.  

 

Jezus doskonale zna także każdego z nas. 

 

 Widzi nasze mocne strony i naszą miłość do Niego, ale także wszystkie słabości                                

i niedociągnięcia. Widzi też, w jaki sposób te rozmaite cechy mogą wydać owoc dla królestwa 

Bożego. A przede wszystkim kocha nas.    Bezwarunkowo.  
 

Nie zawsze łatwo jest spojrzeć na siebie z dystansu. Czasami nie zauważamy swoich wad, 

skupiając się jedynie na zaletach, ale częściej zatrzymujemy się na wadach i stwierdzamy, że 

jesteśmy niewiele warci. Wady przesłaniają nam nasz potencjał. Zapominamy, jak wiele dobra 

Bóg w nas złożył, i uznajemy się za niezdolnych do świętości.  

Jak myślisz, jaki przydomek Jezus  nadałby tobie? 
 

 Może Promyczek, ze względu na twoją pogodną naturę,  

 a może Skała, ze względu na twoją wierność.  

 A może Żółw ze względu na skłonność do długiego zastanawiania się przed podjęciem 

jakiejkolwiek akcji? 
  

Z pewnością ten przydomek odzwierciedlałby to, co w tobie dobre i święte, a także mówił o 

czułości Boga wobec ciebie. Pomyśl o tym, co w tobie złożył dobrego, i jak możesz się tym 

posłużyć dla Jego chwały. I przyjmij z humorem to, że – jak Jakub i Jan – potrzebujesz jeszcze 

oczyszczenia. Nie martw się – ten sam Bóg, który cierpliwie pracował nad „Synami gromu”, 

poradzi sobie także z tobą. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz.                                                                    

Posługuj się mną w budowaniu Twojego królestwa”. 

 

 


