
Mk 6,1 – 6 
 

(1) Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta.                    

A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.  

 

(2) Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za 

mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego 

ręce.  

 

(3) Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy                  

i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali               

o Nim.  

 

(4) A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 

krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.  

 

(5) I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych 

położył ręce i uzdrowił ich.  

 

(6) Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 

wsie  i nauczał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jezus w Nazarecie  -    (Mk  6, 01- 06) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Jezus wraz z uczniami znad Jeziora Galilejskiego "przyszedł do  swojego rodzinnego 

miasta" (Mk 6,1). 

  

Miejscowość ta - jej nazwa nie pada w Starym Testamencie - nie cieszyła się                         

w starożytności najlepszą sławą. W okresie NT było to niewielkie i pozbawione znaczenia 

miasteczko.  

W związku z tym okrzyk Natanaela: "Czy  może być co dobrego  z Nazaretu?" (J 1, 46) 

- należy uznać za całkowicie zrozumiały. 

Była to miejscowość tak dalece bez znaczenia, że nawet nie uznano za uzasadnione 

otoczenie jej murami obronnymi. 

 I właśnie w tej miejscowości - można powiedzieć - wszystko się zaczęło: "W szóstym 

miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy, poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię 

Maryja" (Łk 1, 26-27). 

W Nazarecie toczyło się całe tak zwane ukryte życie Jezusa. Tutaj spędził dzieciństwo, 

młodość i początek wieku dojrzałego. Dotychczas archeologowie nie odnaleźli synagogi,             

w której pewnego dnia odczytał tekst Izajasza i wygłosił przemówienie inauguracyjne                

(Łk 4, 16-30).  

Związek Jezusa z rodzinnym miastem sprawił, że nazywano Go "prorokiem                            

z Nazaretu" (Mt 21, 11) i "Nazarejczykiem" (Mt 2, 23; Mk 14, 67). 

 

Dzisiaj Nazaret, położony 

między wzgórzami, 

nazywany "kwiatem 

Galilei", to najsłynniejsze 

miasto w południowej 

części tej krainy. 
Bazylika Zwiastowania Pańskiego - Nazaret 



 

Nad nią nadbudowywano kolejne kościoły aż po najnowszą bazylikę (jej budowę 

rozpoczęto w 1955 roku). Sakralne budowle, które stanęły na miejscu ewangelicznej osady, 

tam, gdzie "Słowo stało się ciałem" (J 1, 14), nastrajają do modlitwy i medytacji, 

nic więc dziwnego, że tysiące pielgrzymów stale przybywają do Nazaretu. 

Nie należy sobie jednak wyobrażać, że Nazaret znajdował się na zupełnych peryferiach 

ówczesnej cywilizacji. Około 6 km na północ wznosiło się wspaniałe miasto Seforis.  

Józef Flawiusz nazwał je "perłą całej Galilei". Była to pierwsza stolica państwa Heroda 

Antypasa. Dopiero później ten władca zbudował nową stolicę - Tyberiadę - nad Jeziorem 

Galilejskim. Dzisiaj już tylko ruiny amfiteatru oraz resztki budowli dają wyobrażenie                 

o znaczeniu miasta w czasach grecko - rzymskich. Z pewnością musiało ono wywierać 

wpływ na mieszkańców Nazaretu, nie tylko ekonomiczny. 

 

Izraelici - zarówno w Palestynie, jak i poza nią - zwłaszcza w dni święte, gromadzili się 

w synagogach. Słowo "synagoga" jest dosłownym tłumaczeniem wyrażenia hebrajskiego 

bejt ha - kneset, oznaczającego "dom zgromadzenia" albo też "dom spotkania". 

W synagodze gromadzą się Żydzi przede wszystkim po to, aby słuchać słowa Bożego, 

ale stanowi ona też ośrodek życia wspólnoty religijnej. Pierwsze synagogi powstały w 

czasie niewoli babilońskiej (VI w. przed Chr.), aby jednoczyć przebywających z dala od 

Jerozolimy żydowskich wygnańców.  

Dzisiaj, z głębokiej niecki, otoczonej 

wzgórzami, wznosi się ku niebu 

kopuła kościoła, której wnętrze ma 

kształt odwróconego kielicha kwiatu.  

Od II w. czczona jest tutaj grota,  

w której pokorna Dziewczyna 

otrzymała orędzie archanioła, że 

będzie matką Emmanuela, czyli Boga, 

który jest zawsze blisko ludzi. 

W szabat  Jezus  wystąpił w synagodze. 

Słowo to oznacza zgromadzenie wiernych, albo 

samo miejsce ich zgromadzenia. 

    Mamy tutaj  analogię ze słowem "kościół", 

którym chrześcijanie określają zarówno wspólnotę 

wierzących w Jezusa Chrystusa, jak i budynek,                     

w którym sprawowany jest przez nich kult. 



Po powrocie z wygnania synagogi coraz liczniej zaczęły powstawać zarówno w 

Palestynie, jak i w całej diasporze. W tym czasie Żydzi żyli już bowiem w rozproszeniu.            

W czasie zburzenia Jerozolimy w 70 r. po Chr. W Świętym Mieście było około 480 

synagog. 

 

W centralnym miejscu znajduje się bima, czyli podium, z którego odczytuje się Pismo 

Święte, oraz aron ha - kodesz, czyli "święta skrzynia", zwana również "arką przymierza", 

która stanowi najważniejszy element synagogi. Jest to szafa ołtarzowa , w której 

przechowuje się niezwykle pieczołowicie zwój Prawa Mojżeszowego (Tory), używany do 

publicznego czytania. 

Wbudowana jest zwykle we wschodnią ścianę synagogi, wskazującą symbolicznie 

kierunek Jerozolimy. Otwiera się ją podczas ważniejszych modlitw. Synagoga nie jest 

świątynią, gdyż w judaizmie była tylko jedna świątynia, w Jerozolimie. Jest miejscem,                

w którym słucha się słowa Bożego i modli się w postawie stojącej. Natomiast nie składa się 

w niej ofiar. 

Bramy synagogi otwiera się w każdy wieczór dla Żydów i dla nie - Żydów, którzy mogą 

przysłuchiwać się dyskusjom. Przywilej komentowania tekstu świętego nie jest 

zarezerwowany tylko dla rabinów (nauczycieli Pisma Świętego). Każdy Żyd może go 

wyjaśniać. Często do czytania i komentowania tekstu zapraszani są także goście, którzy 

akurat przybyli do danej miejscowości. 

Główna ceremonia odbywa się przede wszystkim w szabat. Takie zgromadzenie jest 

możliwe w wypadku obecności dziesięciu mężczyzn. Jego porządek jest ustalony przez 

zwyczaj i nigdy nie odstępuje się od niego. 

Uczestnicy, zwróceni twarzą do Jerozolimy, odmawiają modlitwy. Najpierw odmawiają 

dwie modlitwy: Szema Israel (Słuchaj, Izraelu) i Szemone Esre (Osiemnaście 

błogosławieństw). Pierwszą odmawia się rano i wieczorem, a także w wielu innych 

okolicznościach. 

 

Wnętrze synagogi tworzy czworoboczna 

sala, podzielona zwykle na trzy części 

(nawy). Zasadnicza część jest zawsze 

przeznaczona dla mężczyzn. 

Część przeznaczona dla kobiet mieści się 

zazwyczaj na galerii lub balkonie, a czasem 

nieco tylko powyżej, po jednej lub po 

obydwu jego stronach - prawej i lewej. 



 Jest to wyznanie wiary zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa: 

" Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem 

jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, 

z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.  Niech pozostaną w 

twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.  Wpoisz je twoim 

synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, 

kładąc się spać i wstając ze snu.  " (Pwt 6, 4-7). 

Druga modlitwa jest dłuższa. Jest ona wysławianiem Boga, Pana wielkiego, potężnego, 

który jest szafarzem wszelkich dobrodziejstw. Dzięki Niemu wszystko na świecie żyje i od 

Niego pochodzi wszelka mądrość i świętość. 

Wspomniane modlitwy odmawia głośno jeden z mężczyzn, stojąc przed szafą ze 

zwojami Prawa Mojżeszowego, a zgromadzeni modlą się w milczeniu i tylko głośno mu 

odpowiadają: Amen. W ten sposób jednoczą się duchowo ze świętymi słowami. Ważne to 

zadanie może wypełnić każdy z obecnych, gdy osiągnie przepisany prawem wiek - czyli 

trzynaście lat. 

Potem następuje zasadnicza część nabożeństwa: czytanie Prawa Mojżeszowego. 

 Chazan, mężczyzna prowadzący nabożeństwo, wyjmuje z szafy święty zwój i podaje 

jednemu z lektorów.  

Pierwotnie tekst Tory został podzielony na części, a dokładnie na 153 odcinki.                 

Dzięki temu w niespełna trzy lata cały Pięcioksiąg mógł być przeczytany. Później długość 

odcinków została trzykrotnie zwiększona, aby można było odczytać całe Prawo w ciągu 

jednego roku.  

Chazan stoi w pobliżu lektora. Jeżeli popełni on błąd, poprawia go. Tekst biblijny należy 

czytać. Zakazane jest przytaczanie z pamięci więcej niż jednego wersetu. Lektor ma prawo 

komentować przeczytany tekst. Wygłasza homilię lub daje wyjaśnienie - egzegezę. 

 Sławni komentatorzy byli chętnie zapraszani do zabrania głosu w synagodze. 

Z tego przywileju skorzystali Jezus i Paweł Apostoł. 

Gdy Jezus przemówił, ludzie byli zdziwieni, ponieważ znali Go jako syna Józefa, a 

tymczasem z ust Jego wychodziły słowa Boże. Nie mogli zrozumieć tego, że ktoś taki jak 

syn znanego im Józefa odważa się im wyjaśniać Pismo Święte, odnosząc je do siebie. 

"Dziwne jest to zdumienie Nazarejczyków! Dziwią się, skąd mądrość u Mądrości, skąd 

moc u Tego, który jest samą Mocą: Błądzą dlatego, że widzą w Nim po prostu syna cieśli" 

(św. Hieronim). I znają Jego rodzinę. 



W języku hebrajskim i aramejskim słowo ah określało nie tylko rodzonego brata, ale 

także jakiegokolwiek innego krewnego, a więc na przykład kuzyna czy siostrzeńca               

(Rdz 13,8; 14,14.16; 29,12.15). Mieszkańcy Nazaretu wymienili z imienia braci Jezusa: 

Jakuba, Józefa, Judę i Szymona oraz ogólnie siostry (Mk 6,3). Pierwsi dwaj z tej grupy byli 

synami bliżej nieokreślonej Marii, w każdym razie nie Matki Jezusa (Mt 27,56). Byli 

synami kuzynki lub bratowej Maryi. 

Jezus wychowywał się wspólnie z dziećmi swego krewnego i zgodnie z ówczesnymi 

poglądami w Ewangelii św. Marka są oni nazywani "braćmi". Nigdzie jednak w Nowym 

Testamencie nie mówi się o nich jako o synach Maryi. Wspomniani bracia i siostry to zatem 

nikt inny, jak tylko Jego kuzyni i kuzynki.  

Jeżeli o tym nie będziemy pamiętać, to trudno nam będzie zrozumieć, jak się to mogło 

stać, że w II w. pojawiła się i zyskała uznanie nauka o nieustannym dziewictwie Maryi.  

Byłoby to niemożliwe, gdyby członkowie pierwotnego Kościoła, a wśród nich pierwszy 

biskup Jerozolimy, Jakub, byli synami Maryi. 

Dopiero później, kiedy zaczęto oddalać się od tradycji apostolskiej, znajomość 

związków, jakie istniały między Jezusem a Jego krewnymi, zanikała coraz bardziej.             

Doszło do tego, że czytelnicy Nowego Testamentu, natrafiając na zwrot "bracia Jezusa", nie 

wiedzieli, o kogo chodzi. 

W omawianym fragmencie Jakub, zwany Mniejszym, jest wzmiankowany wraz z trzema 

innymi braćmi i nazwany bratem Jezusa. Był prawdopodobnie synem Kleofasa i Marii. 

Euzebiusz z Cezarei, pisze, że nosił przydomek "Sprawiedliwy" ze względu na wierne 

zachowywanie Prawa Mojżeszowego, którego nie narzucał jednak chrześcijanom 

pochodzenia pogańskiego. Od czasów Orygenesa utożsamiany był z Jakubem, synem 

Alfeusza. Obecnie ta identyfikacja jest odrzucana. 

Ani Jakub, ani jego bracia nie byli uczniami Mistrza z Nazaretu przed Jego 

ukrzyżowaniem (Mt 12, 46-50; Mk 3,21.31-35; Łk 8, 19-20; J 7,19). 

Jakub uwierzył w Jezusa Chrystusa dopiero po Jego zmartwychwstaniu, być może pod 

wpływem chrystofanii opisanej w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 15, 7), ale szybko 

zaczął odgrywać pierwszorzędną rolę w pierwotnej gminie jerozolimskiej.                                     

Po zmartwychwstaniu Jezusa przebywał razem z apostołami w "sali na górze" i oczekiwał 

zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy). 

Autor Dziejów Apostolskich pisze: "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie 

razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego" (Dz 1, 14). Paweł 

wyjaśnił powód tej przemiany serc (przynajmniej u Jakuba), wspominając, że Jakubowi 

ukazał się zmartwychwstały Jezus (1 Kor 15, 7). 



Jakub bardzo szybko zajął znaczącą pozycję w Kościele jerozolimskim. Piotr wymienia 

go jako tego, któremu jako pierwszemu należy oznajmić o jego uwolnieniu z więzienia 

("Donieście o tym Jakubowi" - Dz 12, 17). Według Dziejów Apostolskich to Jakub, a nie 

Piotr miał głos rozstrzygający w czasie soboru jerozolimskiego; on też podsumował go i 

sformułował jego dekrety - klauzule Jakubowe (49/50 r.)  

W sprawie zachowania zwyczajów Prawa Mojżeszowego stwierdził: "Sądzę, że nie 

należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga" (Dz 15,19). Przyjęto 

jego kompromisowe rozwiązanie. Wynika z tego, że Jakub cieszył się ogromnym 

autorytetem w gronie apostołów, skoro zaakceptowali oni jego propozycję. 

Apostoł Narodów w Liście do Galatów stwierdza, że Jakub, obok Kefasa i Jana, uważany 

był za "filar" Kościoła (Ga 2,9). Paweł udał się do Jerozolimy, aby oni właśnie 

zweryfikowali, czy w swojej działalności nie popełnia błędu: "czy nie biegnę lub nie 

biegłem na próżno" (Ga 2,2). W dalszej części wspomnianego listu zaznacza, że wysłańcy 

z Jerozolimy przybyli "z otoczenia Jakuba", wyposażeni niejako w jego oficjalne 

pełnomocnictwa (Ga 2, 12). 

Jeszcze inne szczegóły świadczą o powadze, jaką cieszył się Jakub. Autor Listu św. 

Jakuba przedstawia się w następujący sposób: "Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa 

Chrystusa" (Jk 1,1). A autor Listu św. Judy, pragnąc zyskać w oczach czytelników, pisze: 

"Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba" (Jud 1) 

Po raz ostatni Jakub jest wspomniany w Dz 21, 18. Z tego tekstu również wynika, że był 

znaczącą postacią w Kościele jerozolimskim. Po zakończeniu trzeciej wyprawy misyjnej 

Paweł znalazł się w Jerozolimie. Udał się do Jakuba, gdzie "zebrali się też wszyscy starsi", 

aby złożyć sprawozdanie z działalności misyjnej i wyjaśnić swoją sprawę, która wciąż 

wywoływała niepokój w kręgach chrześcijan pochodzenia żydowskiego. 

Józef Flawiusz, historyk żydowski, napisał, że po śmierci namiestnika rzymskiego 

Poncjusza Festusa, a przed przybyciem jego następcy, Albina Lucjusza, arcykapłan Ananos 

II (Annasz) "zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego 

Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie Prawa i skazał na 

ukamienowanie". Według tradycji miał być wcześniej zrzucony ze szczytu świątyni. 

Z Jakubem związana jest jedna z ksiąg Nowego Testamentu. Według wielu egzegetów jej 

autorstwo nie jest pewne, ale są powody, aby przypuszczać, że przynajmniej zawarty w niej 

materiał pochodzi od "brata Jezusa". Wynika z niego, że Jakub był przywódcą wspólnoty 

chrześcijańskiej w Palestynie i cieszył się ogromnym autorytetem. 

Wystąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie doprowadziło do konfliktu. W postawie 

Jego rodaków uwidoczniła się niewiara. W ich przekonaniu orędzie Jezusa pozostawało w 

sprzeczności z Jego ziemskim pochodzeniem.  



On ich jednak zdemaskował. Dał do zrozumienia, że jest prorokiem. Prorok zaś, według 

Pisma Świętego, to ten, kto dobrze widzi Boga i Jego sprawy; kto jest na Niego 

uwrażliwiony. Dlatego prorocy byli nazywani w Biblii "widzącymi" (Am 7,12).  

Jezus nie przyjął propozycji Nazarejczyków i nie dokonał niezwykłych czynów, gdyż nie 

chciał uchodzić jedynie za cudotwórcę, ponieważ Jego głównym zadaniem było głoszenie 

słowa. 

Kiedy zastanawiamy się nad opisem Jezusowego wystąpienia w Nazarecie, to musimy 

pamiętać, że najważniejsze jest to, iż  

 ewangelista przedstawia Jego działalność jako zwieńczenie historii zbawienia 

oraz jako wypełnienie zapowiedzi ze Starego Testamentu. 

 

Jezus w Nazarecie (Mk 6, 1-6) 

Nauczał w synagodze. "Swoją ojczyzną" nazywa Nazaret [...], bo "będzie nazwany 

Nazarejczykiem" [...]. Jezus w swojej ojczyźnie nie zażywał czci, natomiast zażywał jej u 

obcych "względem przymierza" pogan.  

Jakie nauki głosił, gdy przemawiał w "ich synagodze"? Ewangeliści tego nie zapisali, ale 

mówią, że odznaczały się taką mocą i takim pięknem, "że wszyscy byli zdumieni". Jest też 

prawdopodobne, że to, co mówił, przewyższało to, co zostało napisane. Wszakże "nauczał 

w ich synagodze", ponieważ nie wyłączył się z niej ani jej nie zniósł [...]. 

 "Nie mógł tam zdziałać cudu ...." Przez te słowa jesteśmy pouczeni, że cuda dzieją się 

wśród wierzących [...], natomiast wśród niewierzących nie tylko nie czynił cudów, ale - jak 

napisał Marek - nawet nie mógł ich dokonać [...]. Nie powiedział: nie chciał, ale: nie mógł, 

ponieważ na wykonanie cudu oddziałuje współpraca wiary tego, względem którego cud jest 

dokonywany, podczas gdy niewiara przeszkadza w jego wykonywaniu [...].  

A nawet Marek, choć mówi: "I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu", nie obstaje przy 

tym, lecz dodaje: "Jedynie na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich", bo moc, która w 

Nim była, nawet w takich warunkach zwyciężyła niewiarę (Orygenes, "Komentarz do 

Ewangelii Mateusza" 10, 16). 

 

 

 

 



 

"Przyszedł do swojego rodzinnego miasta" (Mk 6,1) 

Jak o tym, który jest obecny wszędzie, może być powiedziane, że "przyszedł" w jakieś 

miejsce? Jak może być powiedziane o Nim, że skądś wyszedł, skoro żadne miejsce nie 

może Go objąć ani ogarnąć? Do jakiej ojczyzny może się udać Ten, który stworzył i posiada 

cały wszechświat? Tak naprawdę bowiem wejście i wyjście w siebie samego nie jest 

potrzebne Chrystusowi, ale Jego wejście i wyjście w ciebie i za ciebie, aby ciebie 

wypędzonego wpuścić do środka, odwołać z wygnania, ponownie przyprowadzić                        

i przynieść wcześniej pognębionego (św. Piotr Chryzolog, "Kazanie 49"). 

 

 

"Czyż nie jest to brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?" (Mk 6,3) 

Słusznie wasza świątobliwość odrzuciła [teorię], jakoby z tego samego dziewiczego łona, 

z którego Chrystus narodził się według ciała, miało być wydane [na świat] inne dziecko.  

Bo Pan Jezus z pewnością nie wybrałby na swoją Rodzicielkę takiej dziewicy, o której by 

sądził [...], że to łono, które zrodziło ciało Pana, ten pałac wiecznego Króla, splami 

nasieniem ludzkiego współżycia" (św. Ambroży, "Listy" 71,3). 

 

 

 

 

"I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu" (Mk 6, 5) 

Na jednych Pan tak obficie wylewał swą moc uzdrawiania, że ewangelista powie:                   

"I uzdrowił wszystkich ich chorych", wobec innych znowu to niewyczerpane źródło łask 

było tak zamknięte, że zapisze: "I nie mógł tam zdziałać cudów z powodu ich 

niedowiarstwa". 

Tak oto Boża łaskawość dostosowuje się do wielkości ludzkiej wiary.  

 Jednemu powie: "Niech ci się stanie według wiary twojej", 

 drugiemu: "Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś", 

 a trzeciemu: "Twoja wiara cię uzdrowiła" 

(Jan Kasjan, "Rozmowy z Ojcami" 13, 15). 

 



1. Według Pisma Świętego prorokiem jest ten, kto dobrze widzi Boga i Jego sprawy, kto 

jest na Niego uwrażliwiony. Dlatego prorocy są nazywani w Biblii "widzącymi".               

Ale to wszystko sprawia, że prorocy doznają odrzucenia, bo naruszają grzeszny 

spokój. Wszyscy uczestniczymy w funkcji prorockiej. 

 

      Czy pamiętamy, że poprzez chrzest jesteśmy przeznaczeni, aby oznajmiać 

światu wolę Bożą za pomocą naszych słów i czynów? 

 

2. Jezus objawił w Nazarecie tajemnicę swojej osoby. Został odrzucony przez rodaków. 

To odrzucenie zapowiada odrzucenie, które dopełni się w Jerozolimie. Widać, że 

spełnia się zapowiedź Symeona o tym, że Chrystus jest znakiem, któremu się 

pewni ludzie sprzeciwiają (Łk 2, 34-35). Jest też jednak światłem. Odrzucony przez 

jednych, innym ukaże chwałę Boga.  

 

      Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Jezus (Jego czyny i słowa) jest  w dalszym 

ciągu - a nie tylko dla mieszkańców Nazaretu - wyzwaniem? 

 

 

   

Jest oczywiste, że okoliczności towarzyszące modlitwom Żydów ulegały zmianom na 

przestrzeni wieków. Inaczej wyglądały one w czasach Starego Testamentu, inaczej w 

czasach Jezusa, inaczej również w późniejszym judaizmie. Można jednak w dużej mierze 

na podstawie Biblii i Talmudu zrekonstruować najważniejsze zwyczaje Żydów związane z 

modlitwą. 

 

     W synagodze wykluczony był jakikolwiek kult ofiarniczy, który nawet po zburzeniu 

Świątyni nie został wskrzeszony. Synagogi cały czas pozostawały miejscami modlitwy. 

Znaczenie modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przebłagania i prośby wzrosło 

szczególnie podczas niewoli babilońskiej.  

Fragment książki Joanny Jaromin              

"Synagoga jaką znał Jezus"  

Wydawnictwa TUM 

http://wydawnictwo.archidiecezja.wroc.pl/product_info.php?cPath=256_258&products_id=375


Żydzi pozbawieni Świątyni nie mogli składać żadnych ofiar, zaczęli więc poszukiwać 

innych możliwości kontaktu z Bogiem. Modlitwy zanoszone do Jahwe miały więc zastąpić 

składane przed Nim wcześniej ofiary. Ponieważ te ostatnie były regularnie przynoszone 

do Świątyni, także modlitwa zaczęła przybierać regularne, uporządkowane formy.            

To jednak groziło niebezpieczeństwem rytualizmu.  

Pobożny Żyd odmawiał modlitwy kilka razy dziennie. Modlitwa była nakazem 

obowiązującym bezwzględnie wszystkich dorosłych mężczyzn, tzn. od trzynastego roku 

życia. Zwolnione z tego obowiązku były kobiety, dzieci i niewolnicy, choć faktycznie 

wszyscy odmawiali modlitwę.  

W ciągu wieków zmieniały się godziny odmawiania poszczególnych modlitw, wydaje 

się jednak, że w czasach Jezusa najprawdopodobniej modlono się rano i wieczorem, a 

także w samo południe, co odpowiadało godzinie szóstej - Dzieje Apostolskie wzmian-

kują, że Piotr wszedł na dach właśnie około godziny szóstej, by się modlić (10,9).  

Tę praktykę dwukrotnego lub trzykrotnego zwracania się do Boga (Dn 6,10-13;          

Ps 55,17; Dz 3,1; Mt 6,5) w czasach Chrystusa potwierdza również Józef Flawiusz                 

w słowach: „Dwa razy dziennie, o świcie i w porze poprzedzającej spoczynek, niechaj 

wszyscy składają przed Bogiem świadectwo łaskom, których od Niego doznali, gdy 

uwalniał ich z krainy egipskiej; dziękczynienie bowiem jest obowiązkiem nakazanym 

przez samą naturę i składa się je zarówno dla wyrażenia wdzięczności za doznane już 

dobrodziejstwa, jak i dla zachęcenia dobroczyńcy do nowych łask w przyszłości". 

 

      Modlitwa poprzedzona była odpowiednimi przygotowaniami. Przed przystąpieniem do 

odmawiania modlitw Żydzi nakładali tallit i tefillin. Tallit (tałes) to modlitewna chusta, którą 

zarzucano na głowę i ramiona. Często wykonana była z białego jedwabiu, zaopatrzona  

w trzydzieści dwa cicit, czyli rodzaj frędzli, których liczba w myśl zasad geometrii była 

odpowiednikiem rzeczownika 'serce'. 

 Gest nałożenia tałesu wskazywał więc na dążenie do modlitwy całym sercem. Tefillin, 

zwane po grecku filakteriami, były małymi czarnymi pudełeczkami ze skóry zwierząt 

rytualnie czystych, w których znajdowały się cytaty z Księgi Wyjścia (13,1-10; 11-16)               

i z Księgi Powtórzonego Prawa (6,4-9; 11,13-21) wypisane na pergaminie.  

Pudełeczka te przymocowywano rzemykami nad czołem i do lewego ramienia. Jezus 

zarzucał m.in. uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że dla próżnej chwały rozszerzają swoje 

filakterie (Mt 23,5), a ich zadaniem była przecież pomoc we włączaniu się codziennie na 

nowo w przymierze Boże. 

 Przed przystąpieniem do modlitwy obmywano ręce, a przed modlitwą poranną także 

twarz. Stąd również w pobliżu synagog czy też bezpośrednio przed wejściem do nich 

znajdowały się zbiorniki z wodą czy wręcz baseny do ablucji rytualnych.  



Poza tym przed poranną modlitwą nie można było także spożywać posiłku ani 

rozpoczynać jakiejkolwiek pracy. 

Starano się również bardzo o należyte wewnętrzne przygotowanie do modlitwy. 

Polegało ono na głębokim skupieniu ducha, by w pokorze i szczerej pobożności stanąć 

przed Bogiem. Dlatego też, jeśli ktoś nie mógł sobie pozwolić w danym momencie na 

skupienie, to było dla niego lepiej, żeby nie odmawiał modlitwy.  

Dopiero po tych przygotowaniach rozpoczynano modlitwy. Podczas modlitwy zwra-

cano się w stronę Jerozolimy, idąc za przykładem proroka Daniela: „Gdy Daniel 

dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim 

górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na 

kolana, modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem" (Dn 6,11).  

Jeśli przebywano w Jerozolimie, zwracano się w stronę Świątyni (po jej zburzeniu 

natomiast w stronę miejsca, gdzie wcześniej się znajdowała, co zresztą obowiązuje do 

dziś). Jeśli zaś ktoś modlił się w Świątyni - zwracał się wówczas w stronę Świętego 

Świętych. Choć nie istniały jakieś stałe przepisy co do postawy podczas modlitwy, to 

jednak najczęściej przyjmowana była pozycja stojąca.  

Klękano tylko w wyjątkowych sytuacjach, by jeszcze usilniej błagać i uwielbiać Boga. 

Często też składano pokłony - od lekkiego uginania kolan, aż po upadanie na twarz. 

Powszechnie przyjęte było również wyciąganie rąk ku niebu - taką postawę przejęli 

pierwsi chrześcijanie, o czym mogą świadczyć malowidła tzw. orantek w katakumbach.   

Prawdziwie pobożny Żyd modlił się z oczami utkwionymi w ziemię, jak celnik                

z Jezusowej przypowieści (Łk 18,13). Zazwyczaj modlono się na głos. Znany był również 

bardzo dawny zwyczaj kołysania się podczas modlitwy, a także przy studiowaniu Tory.  

Jednak w związku z tą postawą pojawiały się różne interpretacje, które nie znajdowały 

jednoznacznego potwierdzenia. W codziennych modlitwach korzystano głównie               

z dwóch tekstów modlitewnych. Do ich odmawiania był zobowiązany każdy dorosły 

Izraelita już w czasach Jezusa.  

Pierwszym z nich, który odmawiano rano i wieczorem - co zresztą potwierdza Berakot 

- a także przy wielu jeszcze innych okazjach, np. idąc na śmierć męczeńską, było Szema 

- krótkie wyznanie wiary zbudowane na podstawie Pwt 6,4-9; 11,13-21; Lb 15,37-41.  

Są to teksty Pięcioksięgu, które w szczególny sposób podkreślają fakt, że Jahwe jest 

jedynym Bogiem Izraela.  

Nie była to modlitwa w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale właśnie wyznanie wiary 

wyrażające wiarę w jednego Boga, Jego przykazania i Jego zbawcze dzieło wyzwolenia 

Izraelitów z Egiptu.  

 

 



Najbardziej znana jest pierwsza część tej modlitwy: 

 „Słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem - Jahwe jedyny.  

Będziesz miłował twojego Boga, Jahwe, z całego swego serca, z całej duszy 

swojej, ze wszystkich swych sił.  

Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.  

Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie 

podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. 

Przywiążesz je do twojej ręki jako znak.  

Niech one ci będą ozdobą przed oczami.  

Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach" (Pwt 6,4-9).  

Chrześcijańska Liturgia Godzin umieściła część tego fragmentu w modlitwie na 

zakończenie dnia po pierwszych niedzielnych nieszporach. Choć to porównanie jest z 

pewnością daleko idące, to jednak nie bez znaczenia wydaje się fakt, że właśnie 

fragment żydowskiej modlitwy wieczornej trafił do chrześcijańskiej modlitwy wieczornej.  

Modlitwa Szema była najstarszym zrębem liturgii synagogalnej. Wypowiadano ją w 

języku hebrajskim lub aramejskim. Początkowo, prawdopodobnie także w czasach 

Jezusa, z modlitwą tą złączona była recytacja dziesięciu przykazań; z czasem jednak 

odstąpiono od tej praktyki.  

W Szema, podobnie jak w innych modlitwach, nie można było wymawiać imienia 

Boga, dlatego też za każdym razem, gdy występowało imię Jahwe, zastępowano je 

słowem Adonai - 'Pan'. Można było modlić się indywidualnie; dla tych jednak, którzy 

chcieli uczestniczyć we wspólnej modlitwie, trzy razy w ciągu dnia otwierano synagogę. 

Drugiego i piątego dnia tygodnia, kiedy to w wielu miejscowościach odbywały się targi 

czy posiedzenia sądowe, skupiające większą liczbę ludzi, zgromadzenie w synagodze 

miało bardziej uroczysty charakter; wykorzystywano też tę okazję do nauczania Prawa. 

 

Drugą, zasadniczą modlitwą synagogalną stało się także Szemone Esre, czyli 

„Osiemnaście błogosławieństw", zwane też Amida. Główny trzon tej modlitwy 

znany był już w 1. połowie I w., a nawet w czasach przedchrześcijańskich.  

Modlitwa ta występuje w dwóch wersjach: babilońskiej i palestyńskiej, która brzmi 

następująco: 

 

 

 



I. Błogosławiony jesteś Jahwe 

(Boże nasz i Boże Ojców naszych), 

Boże Abrahama, Boże Izaaka i Boże Jakuba 

(Boże wielki, potężny i straszliwy), 

Boże Najwyższy, Stwórco nieba i ziemi, 

tarczo nasza i tarczo Ojców naszych 

(nasza nadziejo we wszystkich pokoleniach). 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, tarczo Abrahama. 

 

II. Jesteś wielki (poniżający wielkich), 

potężny (sądzący potężnych), 

żyjący wiecznie, 

wskrzeszający zmarłych 

(pozwalający wiać wiatrowi i rosie opadać), 

wspomagający żywych, wskrzeszenie umarłych 

(na naszych oczach zakwitaj nam pomocą). 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, wskrzeszenie umarłych. 

 

III. Święty jesteś i straszliwe jest Imię Twoje, 

nie ma innego Boga prócz Ciebie. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, Boże święty. 

 

IV. Udziel nam, Ojcze nasz, Twojego poznania, 

zrozumienia i sensu Twej Tory. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, udzielający poznania. 

 

V. Przywiedź nas do Ciebie znowu, byśmy się nawrócili 

i odnów dni nasze tak jak dawniej. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, mający upodobanie w nawróceniu. 

 

VI. Przebacz nam, Ojcze nasz, ponieważ zgrzeszyliśmy 

przeciwko Tobie, 

przebacz i przepuść nasze grzechy w Twoich oczach 

(ponieważ wielkie jest Twoje miłosierdzie). 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, przebaczający wiele. 

 

VII. Spójrz na naszą nędzę i przewodź nam, 

i wybaw nas ze względu na Twoje Imię. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, Zbawco Izraela. 

 

VIII. Uzdrów Jahwe, nasz Boże, boleści serca naszego 

(oddal od nas ucisk i jęki boleści) 

i ulecz nasze rany. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, uzdrawiający chorych Twojego narodu. 



 

IX. Pobłogosław nas, Jahwe, nasz Boże (ten) rok 

(we wszystkich urodzajach i zbliż nam okres naszego zbawienia i obdarz rosą i deszczem 

ziemię) 

i nasyć świat skarbami Twojej dobroci 

(i daj błogosławieństwo dziełu rąk naszych). 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, błogosławiący lata. 

 

X. Dmij w wielki róg dla naszego wyzwolenia 

i podnieś sztandar, aby zebrać naszych wygnańców. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, gromadzący rozproszonych swojego narodu Izraela. 

XI. Sprowadź na powrót naszych sędziów, jak za dawnych czasów 

i naszych radnych, jak na początku 

i panuj tylko Ty nad nami. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, kochający prawo. 

 

XII. Wiarołomcom niech będzie każda nadzieja odebrana, 

a pyszny rząd wykorzeń pospiesznie 

(jeszcze za naszych dni; a Nazarejczycy i heretycy niechaj w jednym momencie zginą) 

(i wymazani będą z księgi życia, ze sprawiedliwymi nie zostaną zapisani). 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, upokarzający zuchwałych. 

 

XIII. Nad prozelitami sprawiedliwości niechaj obudzi się Twoje miłosierdzie 

i daj nam dobrą nagrodę razem z tymi, 

którzy czynią Twoją wolę. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, pełnia ufności dla sprawiedliwych. 

 

XIV. Zmiłuj się, Jahwe, nasz Boże, 

(w Twoim wielkim miłosierdziu nad Izraelem, 

Twoim narodem) 

i nad Jerozolimą, Twoim miastem, 

i nad Syjonem, mieszkaniem Twojej wspaniałości, 

(i nad Twoją świątynią, 

i nad Twoim mieszkaniem, 

i nad królestwem domu Dawidowego, 

Mesjasza Twojej sprawiedliwości. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, Boże Dawida, który buduje Jerozolimę. 

 

XV. Słuchaj Jahwe, nasz Boże, głosu naszej modlitwy 

(i zmiłuj się nad nami), 

ponieważ jesteś łaskawym i miłosiernym Bogiem. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, wysłuchujący modlitwy. 

 



XVI. Niechaj Jahwe, nasz Bóg ma upodobanie 

i niech zamieszka na Syjonie, 

i słudzy Twoi niech służą Ci w Jerozolimie. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, a my Tobie służyć będziemy z bojaźnią. 

 

XVII. Dziękujemy Tobie, (Ty jesteś) Jahwe, nasz Boże 

(i Boże Ojców naszych), 

za każde dobro, łaskę (i miłosierdzie, które nam 

okazałeś i) które dla nas uczyniłeś 

(i dla naszych Ojców żyjących przed nami; 

a gdy powiemy, nasza noga się chwieje, 

Twoja łaska, o Jahwe, niech nas podeprze). 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, cała dobroć, Tobie należą się dzięki. 

 

XVIII. Użycz Twojego pokoju narodowi izraelskiemu 

(i miastu Twojemu i Twojemu dziedzictwu) 

i błogosław nam wszystkim razem. 

Błogosławiony jesteś, Jahwe, czyniący pokój. 

 

     Redakcja palestyńska jest starsza i najprawdopodobniej bardziej zbliżona do tekstu 

pierwotnego. Wersja babilońska różni się od palestyńskiej co do treści i co do liczby jest 

ona bowiem obszerniejsza i składa się z dziewiętnastu błogosławieństw, gdyż po 

jedenastym zostało dołączone jeszcze jedno błogosławieństwo - prośba o potępienie 

wszystkich heretyków i Nazarejczyków, czyli chrześcijan. W powyższym tekście występuje 

ona w ramach dwunastego błogosławieństwa. Niektórzy uważają natomiast, że tym 

później dodanym błogosławieństwem jest prośba o odbudowę Świątyni. 

 

Co do czasu powstania tej modlitwy istnieje przekonanie, że trzy pierwsze i trzy ostatnie 

błogosławieństwa pochodzą z okresu Drugiej Świątyni, kiedy były codziennie odmawiane 

przez kapłanów. Stanowią więc one najstarszy zrąb Szemone Esre. Według tradycji 

talmudycznej całość miała zostać uporządkowana i spisana ok. 85 r. po Chr.  

Błogosławieństwa dzielą się na trzy grupy.  

 Modlitwę rozpoczynają trzy błogosławieństwa wielbiące Boga za zawarcie 

Przymierza z Ojcami, za Jego miłość wobec żyjących i umarłych, a także za 

Jego świętość.  

 Po tych trzech aklamacjach następuje dwanaście wezwań błagalnych 

dotyczących zrozumienia Tory, nawrócenia, przebaczenia grzechów, 

wybawienia, uzdrowienia chorych, pomyślności na cały rok, zgromadzenia 

wygnańców, przywrócenia sędziów, odebrania nadziei wiarołomcom, 

miłosierdzia nad prozelitami, błogosławieństwa dla Jerozolimy, wysłuchania 

modlitw.  



 Wreszcie następują trzy końcowe błogosławieństwa wyrażające dziękczynienie 

za miłosierny powrót Boga na Syjon, za wszelkie dobro i łaskę oraz za udzielany 

przez Boga pokój.  

Część środkowa mogła podlegać zmianom, w zależności od potrzeb wspólnoty czy 

jednostki. Modlitwa ta posiada formę zbiorowego zwrócenia się do Boga, w czym ujawnia 

się świadomość wspólnoty Izraela z Bogiem, przez którego naród został wybrany]. Była ona 

znacznie dłuższa niż Szema. Należało odmawiać ją trzy razy dziennie.  

Być może właśnie tę modlitwę szli odmówić do Świątyni około godziny dziewiątej (czyli 

trzeciej popołudniu) Piotr i Jan (Dz 3,1). Trudno powiedzieć, w jakiej dokładnie formie 

odmawiał tę modlitwę Chrystus i Jego uczniowie, skoro całość miała zostać ostatecznie zre-

dagowana w 85 r. po Chr. Modlitwa ta podczas odmawiania rozwijała się powoli, nabierając 

wyrazu poprzez powtórzenia. Cały dzień każdego wierzącego był za pośrednictwem jej słów 

poddany i poświęcony Bogu.  

H. Daniel-Rops twierdzi, że modlitwa Ojcze nasz jest jakby rodzajem Szemone 

Esre, ale pełniejszym, oczyszczonym z nacjonalizmów i ogarniającym swoim 

zasięgiem całą ludzkość.  

Uważa też, że Ojcze nasz czerpie wiele terminów z tej codziennej modlitwy 

Żydów. 

 

 

Szemone Esre odmawiano zarówno w dzień powszedni, jak i w szabat; w tym względzie 

występowały pewne różnice, co zobrazuje poniższe zestawienie na następnej stronie: 

 

To były i są nadal główne modlitwy judaizm, towarzyszące codziennemu życiu 

pobożnych Żydów.  

Z czasem powstało jeszcze wiele innych, dyktowanych potrzebami, jakie niosła za 

sobą codzienność, jednak w czasach Jezusa przypuszczalnie zasadniczo 

były odmawiane właśnie Szema i Szemone Esre. 

 

 

 

 

 



14 - 1993 

 

Mieszkańcy Nazaretu zdumiewali się Jezusem i Jego nauką. 

 Jednak pomimo Jego mądrości i cudów, nie uwierzyli w Niego, lecz „powątpiewali              

o Nim”. Jezus „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu … Dziwił się też ich 

niedowiarstwu” (Mk 6,5-6).  

Na określenie niewiary użyto tu greckiego słowa apistian, będącego 

przeciwstawieniem słowa pistis, oznaczającego wiarę. Przyjrzyjmy się bliżej biblijnemu 

znaczeniu słowa pistis. Pomoże nam to lepiej zrozumieć niewiarę mieszkańców Nazaretu. 

Wiara zakłada istnienie więzi między Bogiem a człowiekiem, rozmawianie z Nim           

i słuchanie Go. Kiedy Abraham usłyszał obietnicę Bożą, „uwierzył i Pan poczytał mu to 

za zasługę” (Rdz 15,6). Ponieważ Abraham uwierzył słowu Bożemu, doświadczył on 

Bożego działania. W ten sam sposób kiedy Jezus mówi do nas podczas naszego rozważania 

Pisma świętego i w modlitwie, a my Mu wierzymy, również i my doświadczamy Jego 

obecności i działania w naszym życiu. 

Wiara domaga się od nas posłuszeństwa Bogu. Jeśli będziemy Mu posłuszni z miłości, 

Bóg będzie mógł działać w naszym życiu. Jezus zapowiedział swoim uczniom: 

 ”Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14,15). Kiedy 

okazujemy wiarę usłyszanemu słowu Bożemu, podporządkowujemy Bogu swoje życie. 

Aby być posłusznym Bogu, musimy ufać Mu i w Nim pokładać nadzieję. W liście do 

Hebrajczyków (Hbr 11) św. Paweł przytacza wiele przykładów świętych ludzi ze Starego 

Testamentu, którzy wytrwale szli za Panem, wierząc, że Jego słowo jest godne zaufania. 

Pokładali oni swą nadzieję w Bogu, wiedząc, że będzie On wierny wszystkim swoim 

obietnicom. 

 Posłuszeństwo, ufność i nadzieja stanowią podstawowe elementy składowe wiary.  

Kiedy mieszkańcy Nazaretu stanęli w obliczu słów i czynów Jezusa, nie uwierzyli Mu. 

Nie byli oni w stanie zaakceptować Jezusa, gdyż nie ufali Mu i nie złożyli w nim swojej 

nadziei; Jezus nie mógł więc dokonywać wśród nich swoich dzieł. 

 

„Duchu Święty, pomnóż moją wiarę w Jezusa. Pomóż mi złożyć ufność i nadzieję           

w Ojcu i być posłusznym słowom jego Syna. Panie, Duchu Święty, pragnę doświadczyć 

mocy Bożej w swoim życiu. Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu.” 



29 - 1994 

 

Poruszeni słowami Jezusa, przebijającą z nich mądrością, mieszkańcy Nazaretu pytali: 

„Skąd On to ma? I co to za mądrość, która Mu jest dana? … Czy nie jest to cieśla, syn 

Maryi?” (Mk 6,2.3). 

 Ich oczy wiary pozostały jednak zamknięte na Jezusa, którego cuda i słowa wypełniały 

zapowiedzi o mającym pojawić się Mesjaszu. Jego pokora i dobroć nie pasowały do ich 

wyobrażeń i nadziei związanych z Mesjaszem, który miał wyzwolić lud spod panowania 

ciemiężców. 

Jezus został odrzucony, jak odrzucono proroka Bożego, Ezechiela. 

 Obaj padli ofiarą niewiary i prześladowań ludzi „o zatwardziałych sercach” (Ez 2,4). 

Tak Jezus, jak i Ezechiel żyli wśród ludu, który złamał przymierze z Bogiem                                 

i w konsekwencji cierpiał wygnanie i niewolę. I choć orędzie Ezechiela miało zostać 

odrzucone, słuchający go ludzie poznali, że Bóg rzeczywiście mówił przez niego (Ez 2,5). 

W przyjściu Jezusa Bóg objawił swą wielką miłość i współczucie do swego ludu.  

Jezus, Słowo Boże, wzywał ludzkość do powrotu do miłości i dobroci Ojca. Smutne, że 

mieszkańcy Nazaretu nie potrafili rozpoznać w Jezusie wypełnienia się słów Bożych: 

„Teraz, synowie, słuchajcie mnie, zważcie na słowa ust moich” (Prz 7,24). 

 Brak wrażliwości na wołanie Boga jest dziś tak samo powszechny, jak                

w czasach, kiedy Jezus żył na ziemi.  

Często nasze pojmowanie i rozumienie misji Jezusa, wcielonego Syna Bożego, 

ogranicza się do tego, co jest w stanie ogarnąć nasz umysł. Wzdrygamy się przed wyjściem 

poza to, co nam bliskie, dobrze znajome, i przyjęciem cudownego planu, jaki Bóg ma dla 

naszego życia, jeśli przekracza to możliwości naszego zrozumienia. Być może dlatego, że 

zadowala nas tylko powierzchowne poznanie Jezusa, uważamy, że jesteśmy wystarczająco 

posłuszni i pobożni.  

Tymczasem taka postawa zamyka nas na przyjęcie pełni życia i miłości, jaką Bóg 

przeznaczył nam w Jezusie jeszcze przed założeniem świata (Ef 1,17-18). 

Słowo Boże słyszane w liturgii, w codziennej modlitwie i czytaniu Pisma świętego jest 

zaproszeniem do pełniejszego poddania swego życia woli Bożej. Odsuńmy nasze z góry 

przyjęte założenia i przestańmy myśleć tylko o sprawach doczesnych, które zamykają nas w 

kręgu tego, co dzieje się „tu i teraz”, a otwórzmy nasze umysły i serca na to, czego Bóg 

chce w nas dokonać. 

      



46 – 1996 

"Dziwił się też ich niedowiarstwu". (Mk 6,6) 

Jezus podróżował w towarzystwie swoich uczniów z Judei do Galilei, w głąb górzystej 

krainy, aż dotarł do swojego rodzinnego miasta, Nazaretu (Mk 6,1). Przybywszy tam, udał 

się w szabat do synagogi, tak samo jak wtedy, gdy był małym chłopcem.  

Wtedy to (zgodnie z tekstem paralelnym Łk 4,16-21) wręczono Mu do odczytania 

fragment z księgi Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił            

i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok 

łaski od Pana” (Łk 4,18-19; por. Iz 61,1-2). 

 Ten urywek z Izajasza był dobrze znany pobożnym Żydom. Było to 

starotestamentalne proroctwo dotyczące uwolnienia Izraelitów z niewoli babilońskiej. Jezus, 

umiłowany Syn Boży, powiedział jednak swoim słuchaczom: „Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). 

 Dlatego właśnie wielu z nich zdumiewało się Jego nauką (Mk 6,2). 

Jak mógł powiedzieć coś takiego człowiek pochodzący z ich miasta, syn Maryi? 

Widzieli co prawda mądrość Jezusa i cuda, jakie działał (Mk 6,2), ale wątpliwości 

przyćmiły ich rozum. Świadectwo słowa i czynu Jezusa robiło na ludziach wielkie wrażenie 

(jak pokazał to Marek we wcześniejszych rozdziałach Ewangelii), oni jednak byli zamknięci 

na dokonujące się na ich oczach objawienie i nie pozwolili, by to, co widzieli i słyszeli, 

rozwiało wątpliwości rodzące się w ich sercach.  

Jezus „dziwił się … ich niedowiarstwu”  i „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu” 

(Mk 6,5-6). 

W dzisiejszej Ewangelii Marek opowiada o tym, jak Jezus został odrzucony w Galilei 

także przez swoich współbraci. Jakże często jesteśmy podobni do tamtych ludzi! Nawet jeśli 

wierzymy, nasza wiara nie pogłębia się, bo nie pozwalamy, by słowa i czyny Jezusa 

przeniknęły nasze umysły i serca, i doprowadziły nas do pełniejszego zrozumienia prawdy, 

którą On głosi. Prośmy Ducha Świętego, aby pouczył nas o Jezusie i sprawił, by Jego słowa 

i czyny były dla nas rzeczywistym świadectwem Jego świętości. 

„Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień … 

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane”                                   

(Sekwencja na Zesłanie Ducha Świętego). 

      

 



62 – 1997 

Dokonawszy licznych cudów, Jezus udał się do swojego rodzinnego miasta, Nazaretu. 

Ale mimo, że wielu go słuchało i zdumiewało się Jego nauką, nie został tam przyjęty 

otwartym sercem. Dla mieszkańców Nazaretu Jezus był kimś zbyt zwyczajnym – 

zwykłym rzemieślnikiem pochodzącym z ich miasta, nie wyróżniającym się niczym 

szczególnym. Uznanie prawdziwości Jego słów i mocy czynienia cudów oznaczałoby, że 

Jezus, jeden z nich, ma coś, czego oni nie mają. 

 Pycha była zatem w ich sercach przeszkodą dla wiary i nie pozwoliła im w pełni 

doświadczyć mocy Bożej. 

 Aby doświadczyć działania Jezusa w naszym życiu, musimy najpierw uznać, 

że jesteśmy słabi i potrzebujemy Jego pomocy.  

Przekonał się o tym w bardzo wyraźny sposób św. Paweł. Wśród sukcesów apostolskich 

i duszpasterskich został mu dany „oścień dla ciała” (2 Kor 12,7). Za każdym razem gdy 

Apostoł prosił Boga o uwolnienie od tego doświadczenia, słyszał od Niego: „Wystarczy ci 

mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). 

Dlaczego Paweł musiał zmagać się z tym problemem? Sam odpowiedział na to pytanie: 

„Aby … nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień” (2 Kor 12,7). Paweł wiedział, że 

gdyby nie to dopuszczone przez Boga upokarzające doświadczenie, mógłby zacząć 

przypisywać sobie zasługi za dokonywane dzieła, oddalając się w ten sposób od Pana, który 

z tak wielką mocą działał przez niego. 

Jezus przyszedł uzdrawiać chorych; zdrowi nie potrzebują przecież lekarza (Mk 2,17). 

Mieszkańcy Nazaretu nie potrafili się przyznać, że i oni potrzebują uzdrowienia.              

Zamiast powierzyć swoje życie Jezusowi, „powątpiewali o Nim” (Mk 6,3). 

 Paweł wiedział, że potrzebuje lekarza, dlatego mógł doświadczyć mocy Boga 

działającego nie tylko w jego życiu, ale przez niego także w życiu innych ludzi.  

 Jeśli przyznamy, że potrzebujemy Jezusa, my również będziemy mogli stać 

się narzędziami Jego działania w świecie. 

„Panie Jezu, wzmocnij w nas fundament wiary i zmiękcz nasze zatwardziałe 

serca, abyśmy mogli przyjąć Twoje słowo i uzdrowienie. Usuń z naszego wnętrza 

wszystko, co przeszkadza nam w przyjęciu Ciebie, i uzdolnij nas do głoszenia mocy 

Twojej miłości spragnionemu światu.” 

     

 



95 – 2000 (128 – 2003) 

"Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być 

prorok tak lekceważony". (Mk 6,4) 

 Wiele historii odnotowanych w Piśmie świętym pokazuje, jak łatwo można 

nie rozpoznać obecności Boga.  

Mieszkańcy Nazaretu nie byli wyjątkowo źli czy zatwardziali. Byli zwyczajnymi 

ludźmi, których błąd polegał na tym, że zbytnio ufali swoim własnym sądom w sprawach 

duchowych. Ponieważ uważali za prawdziwe tylko własne pojęcia i wyobrażenia o Bogu          

i Mesjaszu, w spotkaniu z Jezusem okazali się ślepi. 

Nie sądźmy pochopnie, że my sami nie jesteśmy podatni na tego typu myślenie.                 

Nikt z nas nie jest w pełni otwarty na Boga. Nawet jeśli chodzimy na Mszę świętą, 

przyjmujemy sakramenty i spełniamy obowiązek codziennej modlitwy, to również możemy 

w sercu odrzucić Jezusa. Przecież ci, którzy odrzucili Jezusa, dobrze Go znali! Byli Jego 

sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi. 

Warto zadawać sobie raz po raz pytanie, w jaki sposób doszliśmy do takiego, a nie 

innego myślenia o Bogu.  

 Czy nasze wyobrażenie o Bogu nie jest zakorzenione w lękach, jakie towarzyszą 

naszemu życiu lub w naszym pragnieniu wygody i dostatku?  

 A może na nasz wizerunek Boga rzutuje w dużym stopniu obraz naszego ziemskiego 

ojca?  

 Może jakieś dawne rozczarowania i trudne doświadczenia, których sensu nie byliśmy 

w stanie zrozumieć, nie pozwalają nam uwierzyć w Bożą miłość?  

 

Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, wszyscy powinniśmy nieustannie otwierać 

swoje serca na działanie Ducha Świętego, tak aby naszym udziałem stało się poznanie 

prawdy o tym, kim jest Bóg. 

Nie przestawajmy prosić Jezusa, aby objawiał nam siebie. Jak zareagowalibyśmy, 

gdyby odpowiedział na tę prośbę, ale nie tak, jak tego oczekiwaliśmy? Czy odtrącilibyśmy 

Go – jak faryzeusze? Szukajmy Boga całym sercem, a będziemy umieli przyjąć Go takim, 

jakim jest. Prośmy Ducha Świętego o łaskę poznania naszego Pana i Zbawiciela, 

otwierajmy serca, a Bóg ukaże nam prawdę o swojej miłości. 

„Przyjdź i zamieszkaj we mnie, Jezu. Pomóż mi wsłuchiwać się uważnie w Twoje 

słowa. Ukaż mi, w jaki sposób czynię Cię więźniem moich własnych wyobrażeń o 

Tobie. Uzdrów mnie swoją miłością, abym mógł Ci lepiej służyć.” 

     



157 – 2006 

"Czy nie jest to cieśla, syn Maryi?" (Mk 6,3) 

Jak często oceniasz innych ludzi? Czy łatwo wyrabiasz sobie opinię o danym 

człowieku, by następnie, świadomie, czy nieświadomie, zakwalifikować go do określonej 

szufladki? Ten przedsiębiorca to odpowiedzialny, poważny człowiek, jego żona musi mieć 

życie usiane różami. Wredny dzieciak sąsiadów skończy w poprawczaku. Tamci muszą 

wygrać, bo mają lepszego trenera… Są jednak sytuacje, w których taka postawa jest 

jednoznaczna z brakiem wiary. 

Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa z łatwością wyrabiali sobie opinię o innych… a 

może tak im się tylko wydawało? Słyszeli o wielkich czynach Jezusa, a nawet przyznawali, 

że jest mądrym człowiekiem. Jednak nie byli w stanie rozpoznać w Jezusie oczekiwanego 

Mesjasza. Widzieli w nim jedynie miejscowego cieślę, który jakimś dziwnym trafem został 

rabbim. Dlatego też Jezus niewiele mógł wśród nich zdziałać. 

Podobnie przywiązany do własnych opinii okazał się król Dawid, który postanowił 

przeprowadzić spis ludności, aby oszacować swą siłę. Jednak chcąc ocenić siłę państwa 

jedynie na podstawie ludzkich kryteriów, Dawid pomijał zupełnie moc opiekującego się 

swym ludem Boga. 

Kiedy zaczynamy autorytatywnie przypisywać ludzi do określonych kategorii, to tak 

jakbyśmy odmawiali Bogu wolności działania. Bóg pragnie, abyśmy wierzyli, że nasz 

współmałżonek naprawdę może się zmienić. Pragnie, abyśmy wierzyli, że On jest w stanie 

posłużyć się tym dziwakiem z naprzeciwka, aby zmienić czyjeś życie.  

On ma moc nawet z twoich bezmyślnych czy leniwych znajomych z pracy uczynić 

nową Matkę Teresę albo św. Pawła! 

Wszystko to odnosi się także do naszego własnego życia.  

 Nie lekceważ tego, co Bóg może zdziałać w twoim sercu.  
 

 Co stałoby się z Piotrem, Janem i pozostałymi Apostołami, gdyby nie otworzyli się 

na Boże działanie?  

Jeśli nawet wydajesz się sobie mały i nic nie znaczący, nigdy nie jest za późno, aby 

Jezus swą mocą przemienił cię w świętego. Pozwól więc Bogu, aby cię zaskoczył! 

„Ojcze, nie chcę ograniczać Twojej mocy – ani we własnym życiu, ani w życiu tych, 

którzy są przy mnie. Otwórz moje serce na nieskończone możliwości, które dane są 

każdemu z nas jako świątyni Twego Ducha.” 



161 – 2006 

"I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych                                           

położył ręce  i uzdrowił ich". (Mk 6,5) 

W życiu niewiele da się zdziałać, kiedy nie ma właściwej atmosfery. Nauczyciel nie 

nauczy, jeśli klasa nie współpracuje. Handlowiec nic nie sprzeda, jeśli klient nie jest 

zainteresowany. Drużyna nie wygra meczu, jeśli między zawodnikami brakuje 

współdziałania. 

 Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że brak wiary zamyka dostęp cudom, 

których Bóg pragnie dokonywać w naszym życiu. 

 Nawet sam Jezus nie mógł zdziałać żadnego wielkiego cudu w swym rodzinnym 

mieście z powodu niedowiarstwa jego mieszkańców (por. Mk 6,6). 

Bądźmy szczerzy. Każdy z nas ma okresy słabszej wiary. 

 Nawet Abraham (Rdz 17,15-22), Mojżesz (Lb 11,21-23); 20,9-13), Apostołowie             

(Mt 17,14-21; Mk 16,14) czy Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,18-20), mieli                      

w życiu momenty zwątpienia.  

Jednak wszyscy oni przezwyciężyli swoje niedowiarstwo i powrócili do Pana. Ich dzieje 

mówią nam, że nasza wiara będzie poddana próbom, w wyniku których niejeden raz 

będziemy musieli pokonywać zwątpienie. 

 Historie zwątpienia i niewiary są jednak w Piśmie Świętym zrównoważone 

relacjami o osobach, które okazały mocną wiarę w trudnych sytuacjach.  

Setnik (Mt 8,5-13), trędowaty (Mk 1,40-44), Bartymeusz (Mk 10, 46-52) czy kobieta 

kananejska (Mt 15, 21-28) uwierzyli Jezusowi wbrew wszystkiemu i zostali wysłuchani. 

 Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus obiecał posłać Ducha Świętego, aby nas 

pocieszał, pouczał i umacniał naszą wiarę.  

Duch Święty jest z nami każdego dnia, budząc w nas wiarę, tak by Jezus mógł 

swobodnie działać w nas i przez nas. On jest jak słońce rozpraszające ciemność i jak wiatr 

rozwiewający chmury niewiary.  

Wystarczy zwrócić twarz ku Jego światłu, aby otworzyć się na Jego delikatne działanie. 

Wtedy rozwieją się nasze wątpliwości, a umocni się wiara. W takiej atmosferze Boże cuda 

nie dadzą długo na siebie czekać! 

„Jezu, działaj we mnie mocą Ducha Świętego. Wierzę w Ciebie.                                   

Zaradź mojemu niedowiarstwu. Daj wzrost mojej wierze.” 



223 – 2012 

"Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być 

prorok tak lekceważony". (Mk 6,4) 

W całej Galilei opowiadano o cudownych znakach zdziałanych przez Jezusa. Wszędzie, 

gdzie się udał, ludzie napierali na Niego, w nadziei na uzdrowienie. Tłumy były tak wielkie, 

że Jezus miał zawsze w pogotowiu łódź, z której mógł swobodnie nauczać (Mk 3,9-10).  

Kiedy jednak przybył do swego rodzinnego miasta, nie było tam tłumów, nie 

przynoszono chorych, nie spieszono zewsząd na spotkanie z Nim. Co się stało? Skąd wśród 

mieszkańców Nazaretu taka powściągliwość? 

Początkowe ciepłe uczucia w stosunku do rodaka, któremu udało się osiągnąć 

popularność, przerodziły się w małostkową zazdrość i protekcjonalizm. „Zaraz, zaraz – 

komentowali mieszkańcy miasteczka – przecież doskonale Go pamiętamy. To zwyczajny 

syn cieśli. Nie jest nikim szczególnym. Sądzili, że znają Jezusa i że to absolutnie 

niemożliwe, aby działały w Nim nadprzyrodzone moce. Nie dopuszczali też do siebie myśli, 

że tak naprawdę w ogóle go nie znają. 

My także stajemy dziś przed takim samym wyborem jak mieszkańcy Nazaretu.  

 Czy poprzestaniemy na ludzkim tylko myśleniu i wyobrażeniach o Jezusie, ryzykując, 

że nie rozpoznamy, kim On naprawdę jest? Czy też dopuścimy do głosu wiarę? 

Nie zawsze łatwo jest nam skoczyć z wysoka z wiarą, że Bóg nas złapie. Szczerze 

mówiąc, w wielu sytuacjach dobrze czynimy, ufając zdrowemu rozsądkowi, który ostrzega 

nas przed niebezpieczeństwem.  

Jednak pomiędzy „nie zawsze” a „nigdy” istnieje ogromna różnica. Jest to różnica 

między rozwagą a zamknięciem na Boże natchnienia, pomiędzy ufnym rozeznawaniem               

a życiem w ciągłej niepewności.  

W większości przypadków chodzi o to, by zrezygnować z postawy obronnej i dać Panu 

szansę działania. Spróbuj, a zobaczysz, że warto. 

„Panie Jezu, składam dziś przed Tobą wszystkie moje wahania i wątpliwości. 

Proszę Cię, byś przemówił do mnie w głębi mego serca. Umocnij moją wiarę w to, że 

Ty naprawdę chcesz działać w moim życiu.” 

 

 

 



2018 

"A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 

domu może być prorok tak lekceważony."  (Mk 6, 3) 

W dzisiejszej Ewangelii Marek opowiada nam o tym, że mieszkańcy rodzinnego miasta 

Jezusa nie byli w stanie zaakceptować Go jako Nauczyciela, gdyż uważali, że Go znają                

i wiedzą, co o Nim myśleć. Niestety, ich niewiara i brak szacunku do Tego, którego uważali 

za zwyczajnego cieślę, nie pozwoliły Mu dokonać wśród nich tylu cudów, co w innych 

miejscowościach.  
 

 Reakcja mieszkańców Nazaretu jest dla nas ważną lekcją dotyczącą 

traktowania się nawzajem z szacunkiem.  
 

Otóż najtrudniej jest okazywać szacunek tym, którzy są nam bliscy i dobrze znani. 

Skoro brak szacunku wobec Jezusa ograniczył Jego zdolność do czynienia cudów, to 

pomyślmy, jak nasze lekceważenie okazywane komuś z naszych bliskich ogranicza jego 

możliwości. 
 

 Co to znaczy okazać komuś szacunek? 
 

 To znaczy spojrzeć na niego oczyma Boga, skupić się na jego możliwościach, a nie 

na niedociągnięciach, na zaletach, a nie wadach.  

 To znaczy uznać, że jest on dla nas darem i że ma swoją godność.  
 

Może nasz brat czy siostra mają inne poglądy niż my, może denerwują nas ich nawyki. 

Czy jednak możemy przewidzieć, co się stanie, jeśli zaczniemy odnosić się do nich                       

z szacunkiem oraz doceniać ich dary i talenty, zamiast skupiać się wyłącznie na tym, co nas 

dzieli lub irytuje? 
 

Kiedy zamiast krytyki wypowiadamy życzliwe słowo, kiedy próbujemy budować, 

zamiast niszczyć, Bóg posługuje się naszymi słowami i postawą, by przypominać ludziom, 

jak głęboko są przez Niego kochani i jak cudownie ich stworzył. Kiedy poświęcamy czas na 

uważne słuchanie, zamiast pouczać i prawić morały, mięknie zarówno nasze serce, jak                   

i serce naszego rozmówcy.  

A co najważniejsze, czyniąc to, co w naszej mocy, by kochać i cierpliwie znosić innych, 

a zwłaszcza tych, którzy nas drażnią, tworzymy środowisko, w którym Pan może pociągać 

nas wszystkich do swego serca. 
 

 Pomyśl o swoich najbliższych.  

Z kim ostatnio masz najwięcej problemów? Spróbuj dzisiaj okazać szacunek tej osobie. 

Powiedz jej życzliwe słowo albo komplement. Spróbuj znaleźć przynajmniej jedną jej dobrą 

cechę i podziękuj za nią Bogu. Czyń to codziennie przez cały tydzień i patrz, co się dzieje – 

w jej życiu i w twoim sercu. 
 

„Jezu, pomóż mi traktować z szacunkiem tych, których mi dałeś”. 


