
Mk 5,  1 - 20 

(1) Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków.  

(2) Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany 

przez ducha nieczystego.  

(3) Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać.  

(4) Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta 

rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić.  

(5) Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach.  

(6) Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon  

(7) i zawołał wniebogłosy: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga 

Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!  

(8) Powiedział mu bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka.  

(9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział Mu: Na imię mi "Legion", bo nas jest 

wielu.  

(10) I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.  

(11) A pasła się tam na górze wielka trzoda świń.  

(12) Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli.  

(13) I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około 

dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły                         
w jeziorze.  

(14) Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie 
wyszli zobaczyć, co się stało.  

(15) Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak 

siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął.  

(16) A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o 
świniach.  

(17) Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.  

(18) Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim.  

(19) Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, 
i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.  

(20) Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, 

a wszyscy się dziwili. 



Uzdrowienie opętanego  -    (Mk  5, 1-20) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

 Opowiadanie o uzdrowieniu opętanego Mk 5,1-20  jest drugim z serii 

opowiadań przedstawiających działalność Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. 

 Jest to czas, w którym Jezus formuje swoich uczniów, odsłaniając im prawdę                   

o sobie samym i tajemnicy królestwa Bożego, którego mają stać się głosicielami.                     

Po nauczaniu nad jeziorem, a następnie uciszeniu burzy na jeziorze Jezus z uczniami 

przybył na wschodni brzeg jeziora, gdzie dokonał egzorcyzmu – uzdrowił opętanego. 

Jeśli chodzi o Ewangelię św. Marka, to właśnie tu Jezus po raz pierwszy znalazł się na 

ziemi, która była zamieszkała przez pogan. Przybyli tam na polecenie Mistrza, które zostało 

sformułowane w poprzedniej perykopie: „Przeprawmy się na drugą stronę” (Mk 4,35). 

Nazwy regionu do którego Jezus i uczniowie przypłynęli, pojawiają się dwukrotnie:                      

na początku opowiadania jest mowa o kraju Gadareńczyków (Łk 8,26). Geraza, choć 

położona dalej,  była jednak miejscowością bardziej znaną, dlatego Marek posługuje się tą 

nazwą.  

Co ciekawe, po wzmiance o przybyciu uczniów z Jezusem na drugi brzeg (w Mk 5,1 

mamy liczbę mnogą czasownika – „przybyli”) w dalszym ciągu opowiadania uczniowie 

jakby znikają, a na scenie zostaje sam Jezus.  

Już następny werset koncentruje się tylko na Nim. W Mk 5,2 czytamy: „Ledwie 

wysiadł [On – Jezus] z łodzi”. I oto natychmiast wyszedł Mu naprzeciw człowiek opętany 

przez ducha nieczystego.  

Najpierw zauważamy, że podobnie jak w synagodze w Kafarnaum (Mk 1,23-28) 

inicjatywa zdawała się należeć do ducha nieczystego: opętany sam wyszedł naprzeciw 

przybywającego Jezusa. Jego stan oddaje specyficzne wyrażenie. W języku greckim 

czytamy bowiem dosłownie, że był to: „człowiek w duchu nieczystym” (Mk 5,2). Oznacza 

to, że człowiek ten znajdował się w mocy ducha nieczystego, był jakby pochłonięty przez 

niego. 

 Z drugiej strony, oznacza to, o czym też świadczą późniejsze słowa Jezusa                        

„Wyjdź z tego człowieka” (Mk 5,8), że duch nieczysty znajdował się w nim. Nic w tym 

miejscu nie wskazuje na tożsamość tego ducha ani na liczbę demonów (Łukasz pisze o 

duchach nieczystych w liczbie mnogiej – Łk 8,27). 

 



Trzy następne wersety (Mk 5,3-5) przedstawiają wcześniejszą sytuację opętanego.  

 Dowiadujmy się , że do tego czasu mieszkał on w grobowcach, czyli jakby na granicy 

świata żywych i umarłych, odseparowany od społeczeństwa. Miało to swoją przyczynę.                   

 Był niebezpieczny dla innych, na co wskazuje wzmianka, że wiązano go łańcuchami, 

ale on je rozrywał. Władały nim bowiem nie siły naturalne, ale demony.                            

Tę niemożność zapanowania nad opętanym wyraża krótkie zdanie: „Nikt nie miał siły 

go ujarzmić” (Mk 5,4).  

 Do tego dowiadujemy się , że stan opętanego był również bardzo niebezpieczny dla 

niego samego (Mk 5,5). Krzyczał dniem i nocą i sam zadawał sobie rany (dosłownie: 

„był krzyczący i rozcinający siebie kamieniami” – Mk 5,5).  

Ewangelista nie mówi tu, że najprawdopodobniej był nagi, co można wywnioskować na 

podstawie późniejszego jego opisu, już po wyleczeniu, w którym podkreśla fakt, że siedział 

ubrany (Mk 5,15). Zwrócenie uwagi na fatalny stan opętanego służy tu ukazaniu mocy 

Jezusa, który jest w stanie zapanować nad ogromną siłą demona. 

Po opisie opętanego opowiadanie nabiera tempa.  

Dowiadujemy się, że jak tylko „z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon” 

(Mk 5,6). Co ważne, podmiotem tych czynności był nie opętany, lecz demon. To duch                    

w sposób rzeczywisty uznał dominację Jezusa, Jego panowanie. Co ciekawe, ewangelista 

podkreśla, że owo poddanie się Jezusowi dokonało się właściwie już wtedy, gdy demon 

dostrzegł Go „ z daleka” (Mk 5,6). 

 Uznanie wyższości Jezusa duch nieczysty wyraził najpierw w zawołaniu:                

„Czego chcesz Jezusie, Synu Boga Najwyższego?” (Mk 5,7).  

Pierwsza część zdania przypomina wołanie ducha nieczystego w synagodze                              

w Kafarnaum (Mk 1,24).  

Natomiast określenie Jezusa jako Syna Boga Najwyższego przywołuje scenę, w której 

ukazana została reakcja duchów nieczystych na działalność Jezusa nad Jeziorem 

Galilejskim: „Duchy nieczyste, gdy Go widziały, upadały przed nim i krzyczały, 

mówiąc:            Ty jesteś Synem Bożym” (Mk 3,11).  

Zdania te świadczą o tym, że duchy nieczyste mają dokładną wiedzę temat tożsamości 

Jezusa, a samo wezwanie jest jakby wprowadzeniem do błagania: „Zaklinam Cię na Boga, 

nie dręcz mnie” (Mk 5,7). Grecki czasownik orkidzein oznacza mowę, która staję się 

podniosła przez odwołanie do autorytetu uznawanego przez jej adresata (Mt 26,63). 

 W tym przypadku duch nieczysty powołuje się na Boga wobec osoby nazwanej przez 

niego Synem Bożym, przedstawiając prośbę, aby Jezus go nie dręczył. Dowiadujemy się, że 

duch nieczysty jest udręczony obecnością przeciwnej mu siły.  



Chodzi tu w gruncie rzeczy o obecność Ducha Świętego (Mt 7,25). 

 Owo dręczenie ducha nieczystego przyjęło konkretną postać w krótkim poleceniu 

Jezusa: „Wyjdź z tego człowieka” (Mk 5,8).  

Jak domyślamy się z dalszego przebiegu opowiadania, rozkaz zostaje wykonany, co 

wskazuje na całkowite panowanie Jezusa nad złym duchem. Jego władza nad duchem 

nieczystym jeszcze silniej uwidoczniła się w poleceniu ujawnienia imienia. Ten, który                     

z natury ukrywa swoje istnienie i tożsamość, jest kłamcą, musi stanąć w świetle.  

To kolejna odsłona mocy Jezusa. Pytanie o imię nie oznaczało Jego niewiedzy na ten 

temat, lecz potwierdzało, że ma On moc zmuszenia ducha nieczystego do ujawnienia 

czegoś. Do tej pory demon skrzętnie ukrywał swą tożsamość i wynikającą z tego uzurpację 

do terytorium, gdzie przebywał.  

Duch nieczysty podał swoje imię: „Na imię mi Legion, bo nas jest wielu” (Mk 5,9).  

Jego imię odpowiada organizacji świata duchów na sposób wojskowy i przez to 

poddanych dowódcy (Mk 3,22). O jakiej liczbie mówi duch nieczysty? Z podanej później 

ilości świń (dwa tysiące sztuk), w które wchodzą demony, nie możemy wnioskować o 

liczbie złych duchów. Czy możemy ją określić na podstawie imienia? Jest to również 

trudne, ponieważ liczba żołnierzy w legionie rzymskim w zależności okresu wahała się od 

1000 do 5000. Z pewnością wzmianka o licznych demonach odpowiada innym 

ewangelicznym przypadkom opętania przez wiele duchów nieczystych (Łk 8,2; 11,26). 

Gdy zły duch odsłonił swoją tożsamość, wtedy poprosił Jezusa, aby przynajmniej nie 

wyrzucał go z „tej okolicy” (Mk 5,10). Była to wielka prośba (gr. parakalei – „błagać”), 

która jednak nie została wysłuchana, podobnie jak później nie została spełniona prośba 

uzdrowionego o pozostanie przy Jezusie (Mk 5,18).  

Można powiedzieć, że opowiadanie pokazuje, jak wielka moc demona była stopniowo 

rozbrajana. Stawał się on coraz bardziej uległy. Najpierw wołał potężnym głosem, że nie ma 

z Jezusem nic wspólnego (Mk 5,7), a ostatecznie błagał, aby nie wyrzucał Go                                  

„z tej okolicy”. 

Następne trzy wersety ukazują wydarzenia prowadzące do unicestwienia duchów 

nieczystych (Mk 5,11-13). Najpierw pojawia się wzmianka o miejscu wypasu świń:                      

„na górze” (Mk 5,11).  

Stanowi ona przygotowanie do wprowadzenia następnego obrazu. Czytamy bowiem 

dalej , że stado rzuciło się w dół urwiska.  

Warto zwrócić uwagę, że w oryginale greckim duchy nieczyste wypowiadały się tutaj 

już w liczbie mnogiej: „Prosiły Go” (Mk 5,10). Wynika z tego, że Jezus nie rozkazał, lecz 

tylko zezwolił duchom nieczystym wejść w świnie.  



Dowiadujemy się więc, że demony skorzystały z przyzwolenia Jezusa i bezpośrednio po 

wyjściu z człowieka weszły w trzody i zginęły razem z nią w jeziorze.  

Dynamikę tej sceny wyznaczają trzy czasowniki: „wychodzą” (z człowieka), 

„wchodzą” (w trzodę), „topią się”. Ostatni czasownik oznacza, że samozagłada trzody 

miała charakter bezładny. Warto tutaj zauważyć, że na początku demony ujawniały swój 

świat jako uporządkowany, zorganizowany na sposób wojskowy, a ostatecznie ich zagłada 

dokonała się w totalnym chaosie. 

Werset Mk 5,14 rozpoczyna nowy wątek opowiadania, który przede wszystkim dotyczy 

reakcji mieszkańców. Jest ona bardzo ciekawa.  

Do tej pory ludzie zawsze wyrażali zdumienie wobec mocy Jezusa (Mk 1,27), uznawali 

niezwykłość Jego słów i czynów (Mk 2,12). Natomiast egzorcyzm dokonany w kraju 

Gerazeńczyków wywołał raczej negatywną reakcję. Gdy ludzie przyszli i ujrzeli opętanego 

przy zdrowych zmysłach, siedzącego i ubranego (Mk 5,15), przerazili się. Nie widać było                

u nich zdumienia z powodu dokonanego cudu, nie zapytali też o tożsamość Jezusa i źródło 

Jego mocy. Gdy usłyszeli, co się stało, prosili Go, aby opuścił ich kraj. 

Następstwem więc egzorcyzmu był sprzeciw wobec dalszej działalności Jezusa w tym 

regionie. Mieszkańcy "błagali" wręcz, aby Jezus odszedł z ich granic, podobnie jak 

wcześniej duch nieczysty błagał, aby Jezus nie wyrzucał go z "tej okolicy".  

Niechęć ludzi nie musiała wynikać tylko z tego, że uznali Go za odpowiedniego                         

za utratę ich stada, ani nawet ze strachu, że dalszy pobyt Jezusa narazi ich na większe straty 

materialne. Korzenie tego lęku mogły być inne – religijnie czy etniczne.  

W czasach Jezusa mieszkańcy Dekapolu nie utożsamiali się z Żydami, a więc w 

działaniu Jezusa mogli widzieć żydowską ingerencję w porządek panujący w ich krainie. 

Po negatywnej reakcji Gerazeńczyków w ostatnich trzech wersetach perykopy na 

pierwszy plan wysuwa się znów człowiek uwolniony od duchów nieczystych.  

Skierował on do Jezusa prośbę, "aby mógł zostać przy Nim" (Mk 5,18).  

 "Być z Jezusem" w Ewangelii św. Marka oznacza być włączonym do ścisłego 

kręgu uczniów, osób stale towarzyszących Mistrzowi.  

Jezus nie spełnił prośby uzdrowionego, ponieważ miał dla niego inne zadanie.  

Chciał, aby pośród swoich rodaków dawał świadectwo o tym, czego doświadczył. 

Uzdrowiony podjął misję, którą powierzył mu Jezus. W całym Dekapolu dawał świadectwo 

tego, czego doznał, i że poznał najważniejszą prawdę:  

Panem, który się nad nim ulitował, jest Jezus. 



"W kraju Gerazeńczyków" (Mk 5,1) 

     Kto pragnie zrozumieć sens Pisma Świętego, nie powinien zaniedbywać 

dokładnego oznaczenia nazw. O tym, że w wydaniach grackich Pisma często 

pojawiają się błędy w nazwach, można się przekonać z następujących przykładów 

wziętych z Ewangelii: Napisano, że w kraju Gerazeńczyków miało miejsce 

wydarzenie, podczas którego demony strąciły w przepaść i utopiły stado wieprzy. 

Miasto Geraza jednak leży w Arabii i w jej okolicy nie ma ani morza, ani jeziora 

Ewangeliści zaś, którzy dokładnie znali topografię Judei, nie popełniliby przecież tak 

oczywistego i łatwego do wykazania fałszu. Ponieważ jednak w kilku rękopisach 

znajdujemy wersję "w kraju gadareńczyków", trzeba poświęcić kilka słów właśnie tej 

wersji. Gadara leży w Judei i w jej okolicy znajdują się ciepłe źródła, jednak nie ma 

tam ani jeziora o stromych brzegach, ani morza. Natomiast starożytne miasto Gergeza, 

miejscowość, od której pochodzi nazwa "Gergezejczycy", leży nad jeziorem, które 

obecnie nazywa się Jeziorem Tyberiadzkim, i niedaleko od miasta znajduje się 

urwisko nad jeziorem. Z tego urwiska, jak mówią, demony strąciły wieprze. Nazwę 

"Gergeza" tłumaczy się jako "Mieszkanie tych, którzy wypędzają"; jest ona być może 

proroczą zapowiedzią tego, jak istoty zamieszkałe w wieprzach zachowały się wobec 

Zbawiciela, prosząc Go, by opuścił ich granice" (Orygenes, "Komentarz do Ewangelii 

według św. Jana" 6,40-41,). 

 

"Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli" (Mk 5,12) 

   Jeśli diabeł jest mordercą człowieka co jest oczywiste, to także demonami są jego 

słudzy. Chrystus właśnie tego naucza, kiedy mówi, że pozwolił [demonom] wejść                

w stado świń, a one całą trzodę sprowadziły do jeziora. Dla ciebie wynika z tego, że 

gdyby Bóg zezwolił, [demony] podobnie postąpiłby z ludźmi, prowadząc ich na 

zagładę. On jednak powstrzymał i okiełznał je, nie pozwalając im na nic więcej. Swoje 

zamiary odkrył, gdy uzyskał władzę na świniami. Jeśli nie oszczędziły świń, tym 

bardziej nie oszczędziłyby nas! (św. Jan Chryzostom, "Mowy Przeciw judaizantom                

i Żydom" 8,8,). 

 

"Trzoda około dwutysięczna" (Mk 5,13) 

     Nie powinno to nikogo dziwić, iż na rozkaz Pana szatani zabili dwa tysiące świń.            

Ci bowiem, którzy to widzieli, nie mogliby uwierzyć, iż takie mnóstwo szatanów 

opuściło człowieka, gdyby wielka liczba, jakby przez wielu pędzona, nie zginęła 

równocześnie (św. Hieronim, "Żywot św. Hilariona" 23). 

 



Uzdrowienie opętanego (Mk 5,1-20) 

Nawet diabelski legion nie byłby w stanie opanować stada świń, gdyby nie uzyskał 

na to pozwolenia od Boga: takiej mocy nie otrzymał natomiast względem owiec, które 

należą do Boga.  

Mogę powiedzieć, że nawet szczecina na skórze świń jest u Boga policzona, a cóż 

dopiero włosy na głowie świętych. Wydaje się, że diabeł posiadał [już] własną moc 

nad tymi, którzy nie należą do Boga, od chwili, gdy Bóg uznał narody pogańskie za 

kroplę u wiadra i za pył, i szlam na szali, a przez to wystawił ich na działanie diabła 

jakby jakąś bezpańską posiadłość. Jest pewne, że względem tych, którzy przynależą do 

Bożej rodziny, diabeł nie jest władny uczynić niczego z własnej mocy, ponieważ 

przykłady, w których wolno mu to było uczynić, na skutek woli Boga 

wyszczególniono w Piśmie Świętym.  

W świetle Biblii diabłu udziela się prawa do kuszenia albo dla wypróbowania 

człowieka, albo też przekazuje się mu grzesznika na wieczne potępienie i karę katuszy, 

jak np. Saula" (Tertulian, "O ucieczce podczas prześladowań" 2,6). 

 

1. Czytając opowiadanie o egzorcyzmie dokonanym nad opętanym z Gerazy, 

uświadamiamy sobie, że i w naszym życiu najważniejszą walką, która się dokonuje, jest 

walka duchowa. "Nie prowadzimy walki przeciw krwi i ciału" (Ef 6, 12) - mówi nam 

Paweł, podsumowując w ten specyficzny sposób chrześcijańskie życie. Istnieje świat 

złych duchów, które robią wszystko, aby nas zniszczyć, pochłonąć, uchwycić w sidła 

złego. 

 

2. Mamy pokusę, nawet jako głęboko wierzący ludzie, redukować rzeczywistość tam, 

gdzie tylko się da, do świata natury. Tymczasem jak cierpienie żyjącego w grobach nie 

było po prostu psychicznym zaburzeniem, tak często zło w naszym życiu ma korzenie 

czysto duchowe. Trzeba więc, aby pojawił się Jezus i swoją osobą naświetlił naszą 

sytuację.  Wówczas dane nam jest poznać ją w całej prawdzie. Tylko On ma władzę nad 

złymi duchami i tylko przed Nim one drżą. 

 

3. Czasami chcielibyśmy zrobić coś wspaniałego dla Jezusa, poświęcić się w sposób 

maksymalny. Jak uzdrowiony chciał dać swoje życie Jezusowi i stać się jednym z Jego 

najbliższych uczniów. Tymczasem Jezus miał dla niego inny plan. Po ludzku nie był on 

taki spektakularny, ale na tym polegało powołanie uzdrowionego. Często Bóg wybiera 

nam w swoim dziele miejsce skromniejsze, niż byśmy oczekiwali. 

 



 Mk 5, 1 – 20 
14 – 1993 

 Opowiadanie o uzdrowieniu opętanego zawiera szczegółowy opis człowieka 

dręczonego przez złego ducha: „Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem 

nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w łańcuchy i pęta; ale 

łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem                

i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach” (Mk 5,3-5). Jezus 

ulitował się nad tym nieszczęsnym człowiekiem i uzdrowił go z opętania. 

Raz po raz spotykamy na swej drodze ludzi przesiąkniętych gniewem, rozwścieczonych, 

ciskających obelżywe słowa. Ludzie o takim charakterze mogą być prawdziwym 

sprawdzianem naszej wiary, szczególnie wtedy, kiedy ich gwałtowne zachowanie jest 

reakcją na Dobra Nowinę. Musimy mieć tę samą wiarę w Boga, jaką miał Jezus.                   

Dzięki naszym modlitwom Bóg może okazać dziś wśród nas swą uzdrawiającą moc. 

Ludzie, których spotykamy, i sytuacje, w jakich się znajdujemy, nigdy nie są poza 

zasięgiem Bożej mocy. 

 Inną uderzającą cechą opowiadania jest reakcja mieszkańców miasteczka na 

cudowne uzdrowienie: ”Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w 

sobie „legion”, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął… 

Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic” (Mk 5,15.17). Ludzie ci byli 

przerażeni widokiem uzdrowionego człowieka. Zaczęli obawiać się Jezusa, zamiast 

cieszyć się z oglądania Bożej mocy. 

Ich reakcja nie będzie nas dziwić, jeśli przyjrzymy się jej w świetle naszych własnych 

zachowań. Zamiast szukać pociechy i uzdrowienia u Jezusa – w spotkaniu z Nim                                

w sakramentach, w modlitwie, w czytaniu Pisma świętego – przeważnie próbujemy radzić 

sobie sami z trudnymi sytuacjami, jakie przynosi nam życie. Szybko odsuwamy od siebie 

myśl, że Bóg mógłby nam pomóc swoim działaniem, swoją interwencją. Do sytuacji 

grzechu podchodzimy „realistycznie”, raczej żyjąc w jego niewoli niż prosząc Pana o 

uzdrowienie i wybawienie od złego. 

Jakże jednak jesteśmy błogosławieni! Ojciec posłał swego Jednorodzonego Syna, aby umarł za 

nasze grzechy i zmartwychwstał w chwale. Zesłał też nam Ducha Świętego, aby zamieszkał w 

naszych sercach. Pragnie On udzielić nam pełni życia. Tak samo jak uzdrowiony opętany pragnął 

pozostać z Jezusem (Mk 5,18), tak i my powinniśmy pragnąc żyć w obecności Pana. 

„Panie Jezu, Twa Boska moc obdarzyła pokojem człowieka opętanego przez złego 

ducha. I my, podobnie jak on, pragniemy być zawsze blisko Ciebie. Pomóż nam, przez 

zamieszkującego w nas Ducha, dostrzec nasz własny stan i przezwyciężyć wszelkie 

przeszkody na drodze do prowadzenia życia, jakie Bóg dla nas przeznaczył”. 



46 – 1996 

Jego wygnanie było straszne: poza zmarłymi nie miał z kim rozmawiać, nie słyszał 

żadnego głosu oprócz wewnętrznych pokus, oskarżeń i wściekłości, które miotały nim dzień 

i noc. Męczarnie, które znosił, były tak okropne, że jedyną ulgę – a i to krótkotrwałą – 

przynosiło mu ranienie samego siebie, by choć w ten sposób odwrócić myśli od 

wewnętrznych udręk. Ludzie mieszkający w sąsiedztwie próbowali interweniować  w jego 

sytuację, ale ich metody – łańcuchy i odosobnienie – powiększały jedynie jego mękę.                  

Co gorsza, w chwilach gdy ogarniała go najgłębsza ciemność, znajdował w sobie 

nadnaturalną siłę i dopuszczał się jeszcze większej przemocy. 

Aż nagle, którejś burzliwej nocy, gdy jego wycie dorównywało zawodzeniu wiatru, 

wyczuł w pobliżu czyjąś obecność. Burza ucichła nagle (Mk 4,37.39); nie zanikała 

stopniowo, po prostu skończyła się w jednej chwili. Do brzegu przybiła łódź, jacyś ludzie 

wyszli na ląd; szczególnie jeden zwrócił jego uwagę. Zaczął się zastanawiać: „Jak mógł 

ktokolwiek ocaleć z takiej burzy?”  

Nie było jednak czasu na zastanawianie; gdzieś w głębi serca wiedział, że musi 

spotkać Tego Człowieka. Wyczuł intuicyjnie, że ten obcy przybysz może zaoferować mu 

nadzieję, o jakiej nawet nie marzył – nadzieję wyzwolenia. 

Ale gdy biegł w Jego stronę, głosy, które znał aż nazbyt dobrze, odezwały się na nowo            

z niespotykaną dotąd zaciekłością. Wydawało mu się, że ta wewnętrzna kakofonia w końcu 

go zabije. Desperacko pragnął zaznać pokoju, ale na myśl o tym, co mogłoby dla niego 

oznaczać spotkanie z tym Człowiekiem, paraliżował go strach. W końcu rzucił się do stóp 

nieznajomego i wybełkotał coś, co było na wpół groźbą, a na wpół błaganiem. 

Po kilku pełnych napięcia chwilach coś w nim ostatecznie pękło – był wolny!  

Spadł z niego ciężar męczarni, dręczące go głosy ucichły, utonęły w morzu, a stojący 

przed nim człowiek uśmiechał się łagodnie. Potem on sam, ubrany godnie i w pełni 

świadomy, został posłany, by mówić innym o swoim wyzwoleniu i o Tym, który go 

wyzwolił.  

Będzie im mówił o wyzwoleniu, które jest dostępne dla każdego. Nie muszą być tak 

zdesperowani jak on. Wystarczy, by zwrócili się do tego człowieka, a zostaną wyzwoleni              

i pokrzepieni. 

„Panie Jezu, pragniemy zaznać Twojego pokoju. Napełnij nas swoim życiem                

i uwolnij od wszelkiej ciemności, która nie pozwala nam doświadczyć Twojej miłości. 

Uwolnij nas, Panie!” 

      



112 – 2002 

W wielu kulturach starożytnych nie miano wątpliwości co do istnienia demonów.  

Wierzono, że mieszkają one w mrokach, w dzikich miejscach, w lasach, pustyniach, 

grobach – jak te, które opętały człowieka z kraju Gerazeńczyków. Spotkanie Jezusa                          

z opętanym miało tak bardzo dramatyczny przebieg, że najchętniej zaliczylibyśmy je do 

starożytnych legend. 

Ale co dziś myślimy na temat demonów?  

 Czy umiemy rozpoznawać szatana działającego w naszych rodzinach, może nawet we własnym 

życiu?  

 Czy przypadkiem, nie znajdując dramatycznych manifestacji jego działania, nie zaczynamy w 

ogóle wątpić w jego istnienie? 

 Jeżeli by tak było, nie umielibyśmy dostrzec bardziej subtelnych sposobów działania 

szatana. 

A właśnie o tym on marzy! On dobrze wie, że jeśli zaprzeczymy jego istnieniu, damy 

mu wolność działania. Nie będziemy bowiem wówczas przyzywać Bożej mocy zdolnej 

wypędzić go z naszego życia. W konsekwencji będziemy trwać w niewoli grzechu,                       

w duchowej udręce i zamęcie. 

Choć faktem istnienia szatana nie możemy wyjaśnić wszystkich naszych problemów, to 

powinniśmy nauczyć się rozpoznawać jego subtelną taktykę, którą stosuje w celu 

opanowania naszych serc i umysłów. Czy na przykład nie zdarzyło ci się obsesyjnie 

zamartwiać się o życie swoich dzieci albo nieustannie powątpiewać w Boże przebaczenie 

wyznanych już grzechów, albo też bezpodstawnie podejrzewać swoich bliźnich? Mogą to 

być przejawy działania złego ducha, który chce nas pozbawić radości, pokoju, nadziei i 

wiary. 

Pewnie nikt z nas nie doszedł do takiego stanu, żeby tłuc się kamieniami, wszystkich nas 

jednak nękają grzeszne myśli. Możemy je pokonać, pokładając ufność w Jezusie. On jest 

potężniejszy od szatana (1J 4,4). Kiedy zaczniemy przyzywać mocy Jezusa i błagać Go o 

przebaczenie grzechów, które dały szatanowi dostęp do naszych dusz, zostaniemy 

uwolnieni od wpływów złego ducha. Nauczymy się rozpoznawać oszustwa szatana                          

i odrzucać je.  

 Jezus odniósł zwycięstwo nad złem i w Nim możemy cieszyć się pełną wolnością. 

„Jezu, u Ciebie, szukam obrony przed zakusami złego ducha. Ty odniosłeś na krzyżu 

zwycięstwo nad szatanem i mocą Twego zwycięstwa mogę dzisiaj powiedzieć mu:                             

<Idź precz, szatanie! Nie dam ci dostępu do mego życia>. Dziękuję Ci, Jezu!” 



     124 – 2003 

"Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka". (Mk 5,8) 

Panie, wysławiamy Cię i składamy dzięki za to, że nas wyzwoliłeś. My, Twe dzieci, 

dzieło Twoich rąk, stworzone, by uczestniczyć w Twoim boskim życiu i miłości, 

odwróciliśmy się od Ciebie popadając w moc Złego. Dzień po dniu błąkaliśmy się wśród 

grobów i nagich skał, niezdolni wyrwać się na wolność i znaleźć wytchnienie. 

Uwiedzeni przez własne pożądania, znaleźliśmy się w łańcuchach rozmaitych 

namiętności. Stawiając sobie za cel zdobycie bogactwa, wydaliśmy się w niewolę kapryśnej 

fortuny, która łatwo prowadzi od zachłyśnięcia się dobrobytem do rozpaczy. Pragnąc dla 

siebie podziwu i sławy, zdobywaliśmy aprobatę otaczających nas osób kosztem własnej 

tożsamości i niezależności. Postawiliśmy na wiedzę i wszechstronną informację po to, by 

znaleźć się bez żadnej busoli w świecie błyskawicznie zmieniających się wartości. 

Jak opętany, zadaliśmy sobie rozliczne rany: zrodzoną z poczucia winy nienawiść 

samego siebie, wstydliwe wspomnienia, nie dotrzymane obietnice.  Gdy tak niszczyliśmy 

samych siebie, nasz pan i władca mimo to nie przestawał nas prześladować, to stawiając 

nam przed oczy dawne błędy, to znów karmiąc naszą nabrzmiałą pychę. Jak łódeczka na 

rozległym i burzliwym morzu, pozwalaliśmy, by miotały nami sprzeczne głosy, nie 

wiedząc, że mogą zostać uciszone. Nie widząc znikąd ratunku, poddaliśmy się rozpaczy. 

Wtedy pojawiłeś się Ty i wyzwoliłeś nas jednym słowem. 

Jezu, nie ma drugiego takiego jak Ty! 

To, co dla nas niemożliwe, dla Ciebie jest drobnostką. Ty, który uciszyłeś szalejące 

wichry na morzu, który przywracałeś umarłych do życia – wyzwoliłeś także nas i 

przywróciłeś nam zdrowie.  

Przed Twoim przyjściem byliśmy pod władzą tego, któremu zależało na naszym 

zniszczeniu. To, co miało być wolnością, okazało się zniewoleniem. Ale Ty przywróciłeś 

nam życie! Obdarowani Twoją sprawiedliwością i przebaczeniem patrzymy na odmieniony 

świat.  

 Z radością obieramy Ciebie naszym Panem.  

 Pragniemy stać się tym, czym Ty chcesz nas mieć. 

 

„Panie Jezu, przyjmując od Ciebie dar nowego życia, pragnę opierać się wyłącznie 

na Twojej łasce. Niczego nie chcę czynić bez Twojego prowadzenia.                                                

Ty, Jezu, jesteś dla mnie wszystkim. Chcę Ci dziękować teraz i na wieki.” 



145 – 2005 

"Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka". (Mk 5,8). 

 Jak myślisz, co najbardziej doskwiera diabłu?  

Otóż największym źródłem jego frustracji jest świadomość, że przegrał walkę i nie ma 

nadziei na odzyskanie swej mocy. Upadły anioł jest Bożym stworzeniem, które – 

zbuntowane wobec Boga – wykorzystało swój intelekt  i wolę przeciwko Niemu.                             

W rezultacie diabeł na wieki oddzielił się od Bożej miłości. Teraz krąży po świecie, 

szukając, kogo by pociągnąć za sobą w potępienie. 

Choć wszystko to brzmi dość groźnie, nie zapominajmy o tym, co powiedzieliśmy w 

medytacji z zeszłego poniedziałku – szatan został już pokonany przez Jezusa.  

Zamiast stawać się biernymi ofiarami jego ataków, możemy odnosić nad nim 

zwycięstwo, wzywając imienia Jezusa. Pismo święte zapewnia, że Chrystus obecny w nas 

jest o wiele większy niż diabeł, który jest w świecie (1J 4,4). 

Jezus żyje w każdym z nas. Trwając przy Nim, nie musimy się lękać zasadzek diabła. 

Możemy trwać w pokoju, ufając, że ucieknie od nas, gdy tylko zostanie zdemaskowany, a 

jego zwodnicze obietnice będą rozszyfrowane jako kłamstwa. Kiedy więc diabeł puka wraz 

z pokusą do naszych drzwi, wystarczy poprosić Jezusa, by poszedł mu otworzyć! 

Walka z diabelskimi pokusami nie musi być długim i wyczerpującym procesem. 

Czasami wystarczy jedynie uczynić znak krzyża, wyznając, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 

Możemy też skropić pomieszczenie czy cały dom wodą święconą lub wezwać imienia 

Jezusa w napiętej sytuacji.  

Oczywiście zdarzają się przypadki wymagające długiej i trwałej modlitwy o uwolnienie 

bądź interwencji egzorcysty, lecz w zwyczajnych kolejach życia są one stosunkowo rzadkie 

i można ich uniknąć, prosząc Boga, by nas chronił i nie pozwolił tak niebezpiecznie 

zaplątać się w zło. A gdyby nawet wydawało nam się, że już wszystko stracone, jeszcze 

możemy odnieść zwycięstwo, pokładając ufność w mocy krzyża Jezusa i prosząc Go, by On 

sam walczył za nas. 

„Jezu, w Twoim imieniu mamy moc do pokonania każdej przeszkody na drodze 

wiary. Zachowaj nas w ufności i pozwól pewnie kroczyć ścieżkami Twego 

miłosierdzia.” 

    

 

 



156 – 2006 

"Wtedy zaczęli Go prosić, aby odszedł z ich granic". (Mk 5,17) 

 

 Czego się boję? Czego powinienem się bać?  

Każdy, kto znał tego człowieka, mówiąc o nim ściszał głos. Jak inaczej mówić o kimś, 

kto mieszka na cmentarzu, wciąż krzyczy i zadaje sobie rany. Nadludzką siłą rozrywa 

wszelkie łańcuchy, którymi próbowano go wiązać. Jednak mieszkańcy Gerazy przestraszyli 

się dopiero wtedy, gdy zobaczyli, co uczynił mu Jezus. 

Wyobraź sobie, że widok uzdrowionego człowieka siedzącego spokojnie u stóp Jezusa 

był dla nich bardziej przerażający niż wrzeszczący opętaniec raniący się kamieniami!  

Błagali, by Jezus odszedł z ich granic! Woleli znajome zło niż nową rzeczywistość, 

która mogła zakwestionować ich spojrzenie na Boga i na samych siebie. 

Łatwo jest tolerować grzech w swoim życiu i niesprawiedliwość w otaczającym nas 

świecie dlatego, że są one dla nas czymś znajomym. Podobnie jak próbując uniknąć wizyty 

u dentysty, ignorujemy ból zęba, tak samo przyzwyczajamy się do trudnych sytuacji, lękając 

się nowego życia, którym Bóg pragnie nas obdarzyć. 

 Postawa króla Dawida wobec zagrożenia, jakim był bunt jego syna, Absaloma, 

ukazuje nam właściwą rolę lęku. Dawid nie obawiał się utraty królewskiej władzy, 

obelg swoich poddanych, którzy mogliby ucierpieć w wypadku ataku uzurpatora 

(por. 2Sm 15,14). Bał się również sprzeciwić woli Boga. Jeśli Bogu spodobało się 

odebrać mu królestwo, była to Jego sprawa (2Sm 15,25). 

Czy obawiam się tego, co powiedzą o mnie inni, jeśli szczerze przyznam się do wiary 

lub oprę się mentalności świata? Czy boje się utraty swego stanowiska, swojej pozycji? Czy 

boję się komuś przebaczyć, z góry zakładając, że jego skrucha jest nieszczera? Czy boję się 

zaproponować inny niż dotąd sposób działania, wskazać nowy kierunek lub podjąć ryzyko 

posługi, w której nie czuję się absolutnie pewnie? 

 Czy też może boję się zasmucić Ojca? Boję się roztrwonić dary i talenty, którymi On 

mnie obdarzył? Boję się, że zacznę traktować moich najbliższych jak swoją własność?   

Boję się zaniedbać dawania świadectwa o Bożej miłości, pozbawiając kogoś szansy 

spotkania z miłującym Panem? 

„Jezu, przynoszę do Ciebie moje lęki. Siadam u Twoich stóp i proszę, abyś mnie 

oświecił. Przemień moje serce, abym bał się tylko tego, co może stanowić we mnie 

przeszkodę dla Twojej miłości.” 



222 – 2012 

"Ujrzeli opętanego… jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach". (Mk 5,15) 

 Słowo Boże dziś po raz kolejny przypomina nam, że Jezus ma moc uzdrawiać               

i wyzwalać ludzi.  

W Ewangeliach znajdujemy bardzo wiele tego przykładów – tak wiele iż nie sposób 

zaprzeczyć, że Jezus rzeczywiście dokonywał cudów uzdrowienia i uwolnienia. Jednak 

dużo trudniej jest na uwierzyć w to, że zmartwychwstały Jezus uzdrawia również dzisiaj! 

Tak, Jezus pragnie nas uzdrawiać, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Chce uwalniać nas 

od chorób, poczucia winy, niepokoju, lęku i rozgoryczenia, które nas krępują i oddalają od 

Niego. Chce również przez nas czynić to samo dla innych. Tak, to prawda – także i my 

możemy stać się narzędziami Jego pokoju im uzdrowienia. 

Kościół naucza, że przez chrzest otrzymujemy udział w życiu Boga. Czy nie oznacza to 

więc, że otrzymujemy udział także w Jego mocy uzdrawiania?  

 Św. Paweł wymienia uzdrawianie jako jeden z darów udzielanych wierzącym 

przez Ducha Świętego (1 Kor 12,8-9). 

Jako członkowie Ciała Chrystusowego, módlmy się o uzdrowienie tych, którzy się źle 

mają. Wystarczy w prostych słowach poprosić Jezusa, by przyszedł do tych, którzy cierpią. 

Poprośmy Go, by udzielił im swego pokoju. Prośmy, by pocieszył ich serca i uzdrowił ciała.  

Każdy z nas może zanurzać w modlitwie swoich najbliższych i ufać, że Bóg dokona 

właściwego uzdrowienia we właściwym czasie. 

W ostatnich latach w Kościele jesteśmy świadkami dynamicznego wzrostu grup 

modlitewnych, które służą modlitwą wstawienniczą osobom potrzebującym uzdrowienia.              

Z modlitwy tej korzysta wiele osób uginających się pod ciężarem poważnych chorób, 

problemów rodzinnych, trudności w relacjach i zranień wewnętrznych.  

Członkowie tych grup są świadomi, że ich zadaniem nie jest rozwiązywanie innym               

ich problemów czy udzielanie rad. Ich jedynym celem jest tworzenie klimatu otwarcia                   

i zaufania, w którym proszący o modlitwę mogą spotkać Jezusa, najlepszego Lekarza                      

i Doradcę. 

Jezus uzdrawia także dzisiaj! Jak mówi przepięknie Pismo Święte: „Pan jest blisko 

skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Wiele nieszczęść spada na 

sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia” (Ps 34,19-20). 

„Jezu, naucz mnie być narzędziem Twego uzdrowienia, pokoju i odnowy.” 



2018 

"Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać"   

(Mk 5, 3) 

 

Jak przerażeni musieli być bliscy tego człowieka! 
 

Wspominając o jego rodzinie, Marek miał pewnie na myśli jego rodziców                          

i rodzeństwo, może także żonę i dzieci. Wyobraźmy sobie, jak wielki wpływ musiał 

mieć jego stan duchowy na sytuację całej rodziny.  

Niepokoili się o to, co z nim się stanie. Musieli znosić szyderstwa i politowanie 

całej wioski. A przede wszystkim czuli się całkowicie bezradni wobec dotykającego ich 

zła. Nie można wykluczyć, że tymi, którzy próbowali związać go łańcuchami, byli 

właśnie jego najbliżsi. Może sądzili, że zdołają jakoś do niego przemówić lub choćby 

zapewnić mu bezpieczeństwo, nawet gdyby oznaczało to pozbawienie go wolności. 

Niestety, „nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać” (Mk 5,3), i cierpienie 

rodziny trwało dalej. 
 

 Jezus widział nie tylko ból tego człowieka, ale także jego bliskich.  
 

Będąc sam obiektem ataków Złego, rozumiał dobrze cierpienia opętanego 

mężczyzny. Wiedział również, co znaczy martwić się o innych i być wyszydzanym, 

rozumiał więc także cierpienia jego bliskich. Jezus postanowił więc nie tylko ulżyć 

niedoli opętanego, ale także przynieść wyzwolenie im wszystkim. Zaraz po uwolnieniu 

mężczyzny odesłał go do domu, aby opowiedział bliskim o tym, co Jezus mu uczynił. 

Wreszcie cała rodzina odzyskała spokój i radość! 

Każdy z nas ma bliskich, którzy zmagają się z jakimiś przeciwnościami. Często 

mamy poczucie, że pomimo naszych najszczerszych wysiłków nie jesteśmy w stanie 

pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Każda próba pomocy zostaje odrzucona lub 

zlekceważona. Jednak miłość Boga jest większa niż nasza. On nie zawsze odpowiada na 

nasze modlitwy w takim czasie i w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale 

Jego odpowiedź jest zawsze najlepsza. Co więcej, On nie koncentruje się tylko na 

tych, którzy są w samym centrum wydarzeń, ale na wszystkich, których one dotykają. 

Dostrzega rodziców chorego dziecka, żonę czy męża osoby uzależnionej, dzieci 

małżonków borykających się z problemami finansowymi. Błogosławi i umacnia 

każdego z nich w szczególny sposób.  

W życiu bliskich ci ludzi zawsze będą zdarzać się sytuacje, nad którymi nie 

będziesz miał kontroli i którym nie będziesz mógł zaradzić. Zaufaj wtedy mocy                       

i miłości Pana – i wiedz, że nie zapomni On także o tobie! 
 

„Panie, daj dziś ukojenie wszystkim cierpiącym rodzinom”. 

 


