
Mk 8, 10 – 21 

 

(10) Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.  

(11) Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na 

próbę, domagali się od Niego znaku.  

(12) On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się 

znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu 

plemieniu.  

(13) I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.  

(14) A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi.  

(15) Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i 

kwasu Heroda.  

(16) Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.  

(17) Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie 

chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?  

(18) Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile 

zebraliście koszów pełnych ułomków,  

(19) kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: 

Dwanaście.  

(20) A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście 

koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem.  

(21) I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?  

 

 

 

 



Nowe żądanie znaku i kwas faryzeuszów                         

- (Mk  8, 10 - 21) 

Ks. Dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

 

Analizowany fragment (Mk 8, 10 - 21) stanowi zwieńczenie i podsumowanie większej 

całości. Występujące w nim wątki nawiązują do poprzednich perykop:  

 żądanie przez faryzeuszy znaku (Mk 8, 11) do wcześniejszego sporu o 

zachowywanie tradycji ustnej (Mk 7, 1-23),  

 Jezusowe ostrzeżenie przed faryzeuszami oraz Herodem (Mk 8,15) do 

prezentowanych przez te postaci opinii o Jezusie (Mk 6,14-16); 8, 11-13),  

 zaś pouczenie udzielone uczniom (Mk 8, 17-21) do dwóch opowiadań o 

rozmnożeniu chleba (Mk 6,34-44; 8,1-9). 

Fragment Mk 8, 10 - 21 składa się z dwóch sekcji, z których każda rozpoczyna się od 

przeprawy przez Jezioro Galilejskie (Mk 8,10.13). 

Domaganie się przez faryzeuszy znaku z nieba było punktem wyjścia do dialogu Jezusa 

z uczniami, w którym przestrzegł ich On przed zaślepieniem faryzeuszy i zwolenników 

Heroda oraz zganił za ich własną ślepotę w podejściu do wydarzeń zbawczych (Mk 8, 14-

21). 

Werset początkowy Mk 8,10 stanowi swego pomost łączący opowiadanie o drugim 

rozmnożeniu chleba z omawianą perykopą. Zaraz po tym wydarzeniu Jezus - chcąc 

zapewne uniknąć niekontrolowanej reakcji tłumu, o której wspomina ewangelista Jan               

(J 6,14-15) - "wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty" (Mk 8,10; 

por. podobną sytuację w Mk 6, 45). 

Miasto to jest trudne do zidentyfikowania. Niektórzy na podstawie paralelnego tekstu w 

Ewangelii św. Mateusza utożsamiają je z Magedanem (Mt 15,39), miastem położonym na 

zachodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego, oddalonym około siedem kilometrów na 

północ od Tyberiady, bardziej znanym pod nazwą "Magdala" (Mk 15,40; Mt 27, 56). 

W tym miejscu doszło do wymiany zdań między Jezusem a faryzeuszami.  (...) 

Członkowie tej grupy byli osobami świeckimi. Najwybitniejsi i najbardziej uczeni 

spośród nich cieszyli się naturalnym autorytetem, zyskując zaszczytny tytuł "mistrza" lub 

"rabbiego". Na przełomie I w. po Chr. Najbardziej znanymi przedstawicielami faryzeuszy 

- tworzącymi dwie konkurujące ze sobą szkoły - byli Hillel i Szammaj. (...) 



Faryzeusze słynęli z gorliwego i skrupulatnego przestrzegania reguł dotyczących 

czystości rytualnej, czemu dawali wyraz podczas dysput z Jezusem (np. Mk 7,1-22).  

Pościli dwa razy w tygodniu, dobrowolnie oddawali dziesięcinę ze swych dochodów 

(Łk 18, 12), traktując to jako wypełnianie woli Bożej. Dokładne wypełnianie Prawa miało 

według nich spowodować - albo przynajmniej przyspieszyć - nadejście ostatecznego czasu 

zbawienia. Ze strony ludu - a także Jezusa - często spotykali się z krytyką za przesadny 

formalizm, zadufanie, obłudę - co dało początek funkcjonującemu aż po czasy 

współczesne określeniu "faryzeizm". 

Ewangelista wyraźnie zaznaczył, że faryzeusze, zwracając się do Jezusa, kierowali się 

wyraźnie złą wolą: "chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku" (Mk 8, 

11). 

Marek posługując się czasownikiem peiradzo ("wystawiać na próbę", "poddawać 

próbie", "doświadczać"), jednoznacznie kwalifikuje zachowanie faryzeuszy jako kuszenie 

Jezusa (podobnie jak w Mk 10,2; 12,13 i 12,15, a w Mk 1,13 podmiotem tego czasownika 

jest szatan). Kuszenie Jezusa przez faryzeuszy nie różni się zatem od kuszenia Go przez 

szatana. 

Wyjawiając już na wstępie ukryte zamiary adwersarzy Jezusa, ewangelista zapobiega 

zdziwieniu czytelnika, które mogłoby się w nim zrodzić, gdyby z odmową Jezusa (Mk 8, 

12) zetknął się bez tego wprowadzenia. 

Faryzeusze "domagali się od [Jezusa] znaku z nieba" (Biblia Tysiąclecia tłumaczy po 

prostu "znak", ale w greckim oryginale jest "znak z nieba" - Mk 8, 11). Ludy starożytne - 

w tym także ówcześni Żydzi - wierzyły, że znaki na niebie przepowiadają wydarzenia, 

które niebawem nastąpią, lub oznajmiają te, które już się dzieją. 

Tutaj jednak chodziło nie tyle o znak na niebie (jak np. tęcza w Rdz 9, 12-17; gwiazda 

w Mt 2,2), ile o znak z nieba (jak np. dzieła dokonywane przez Mojżesza na oczach 

faraona i ludu w Pwt 6, 22; 26, 8). 

Określenie "z nieba" najbardziej odpowiada cudom dokonanym przez Eliasza (1 Krl 18, 

38; 2 Krl 1,10.12.14). Część ludzi podążających za Jezusem utożsamiała nauczającego 

cudotwórcę z największym prorokiem działającym w Królestwie Izraela. 

Za taką interpretacją przemawiały wyraźne analogie pomiędzy tymi postaciami: 

bezwarunkowe wezwanie do nawrócenia i powrotu do Boga, wędrowny tryb życia, 

podobne cuda - rozmnożenie pokarmu oraz wskrzeszenie zmarłych. 

Warto też zauważyć, że "niebo" było żydowskim substytutem zamieszkującego je Boga 

(por. wyrażenia: "królestwo Boże" i "królestwo niebieskie", stosowane wymiennie przez 

ewangelistów). 



Domagając się "znaku z nieba", faryzeusze domagali się więc po prostu znaku od Boga 

- czyli takiego znaku, którego nie mógł uczynić żaden z wielu ówczesnych 

samozwańczych proroków, a który potwierdziłby niepodważalnie boskie posłannictwo 

Jezusa. 

Wystąpili tutaj w niemalże urzędowym charakterze, podobnie jak kapłani i lewici, 

którzy przybyli do Jana Chrzciciela, aby oficjalnie go zapytać: "Kim jesteś, abyśmy 

mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" (J 1,22). 

Gwałtowna reakcja Jezusa nie budzi zdziwienia czytelnika, który uprzedzony przez 

ewangelistę wie, że intencje faryzeuszy nie były czyste. Jezus "westchnął głęboko w 

duszy" (Mk 8, 12), dając wyraz swemu rozczarowaniu postawą duchowych przywódców 

narodu, i zdecydowanie odmówił ich żądaniom: "Czemu to plemię domaga się znaku? 

Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu" (Mk 8, 12). 

Słowa te nie pozostawiają żadnych wątpliwości: "to pokolenie" (Mk 13,30) i "to 

plemię" (Mk 8,12; 9,19) nie zasługuje na żaden znak. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 

Mateusz i Łukasz w tekstach paralelnych uwzględnili pewien wyjątek: "prócz znaku 

Jonasza" (Mt 12,39; 16,4; Łk 11,29). 

W pierwszej części swojej wypowiedzi Jezus wyraził oburzenie żądaniem faryzeuszy: 

"Czemu to plemię domaga się znaku?" Warto odwołać się w tym miejscu do fragmentu 

Pwt 32,5-20, ukazującego podobne zaślepienie przedstawicieli Izraela. Historia się więc 

powtarza:  

 jak ongiś lud wybrany sprzeciwiał się Mojżeszowi, tak teraz sprzeciwił się 

Jezusowi;  

 jak ongiś pozostawał ślepy na znaki, jakich dla nich dokonał Jahwe, tak i teraz 

nie rozpoznali znaków, którymi Bóg potwierdził posłannictwo swego Syna. 

Uroczysta formuła: "Zaprawdę, powiadam wam" (por. Mk 3,28; 9,1.41; 10,15.29; 

11,23; 12,43; 13,30; 14,18.25.30) - nadaje odpowiedzi Jezusa kategoryczny charakter. 

Ponieważ Jego przeciwnicy jawnie deklarowali niewiarę (Mk 11,31; 15,32), dlatego nie 

ma sensu udzielanie im jakiegokolwiek znaku. Z tego samego powodu Jezus odmówił 

odpowiedzi na pytanie członków Sanhedrynu o pochodzenie Jego władzy (Mk 11,32) i nie 

reagował na wezwania stojących pod krzyżem (Mk 15,32). 

Dla wzmocnienia wymowy swoich słów Jezus zdecydował się na znaczący gest: 

"zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem  do łodzi" (Mk 8,13). To nie tylko uwaga                          

o charakterze technicznym - zaznaczająca przejście do następnej sceny, w której jako 

nierozumiejących  Jezusa wystąpią już nie faryzeusze, ale Jego uczniowie (Mk 8,14-21) - 

ale także potwierdzenie, że odmowa odpowiedzi ma charakter definitywny                                  

(o spełniającym podobną funkcję geście jest mowa w Mk 6,11). 



Być może przez faryzeuszy owo odejście Jezusa zostało odczytane jako wyraz 

bezsilności, ale w rzeczywistości było to odwrócenie się od nich. 

Trzeba ponadto pamiętać, że Jezus już nigdy nie powróci do Galilei. Ewangelista Marek 

nie wspomni też już o nauczaniu galilejskiego ludu czy o znakach dla niego 

przeznaczonych.  

Stanie się tak, gdyż zdaniem Jezusa tylko samozwańczy mesjasze i fałszywi prorocy 

czynią znaki na pokaz, aby wprowadzać w błąd ludzi, nawet wierzących (Mk 13,22). 

Tymczasem nie można wystawiać Boga na próbę, żądając od Niego znaków - takim 

pozbawionym ufności prośbom On zawsze odmawia. 

 Jezus wraz z uczniami popłynął łodzią na przeciwległy brzeg Jeziora 

Galilejskiego (Mk  8,13).  

Podczas przeprawy uwagę apostołów zaprzątała ważna, choć dość przyziemna, sprawa: 

"A uczniowie zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi" (Mk 8, 

14). Może to sugerować, że zmierzali ku wschodniemu krańcowi jeziora, który był mniej 

zaludniony. Słowa uczniów świadczą jednak o całkowitym braku zrozumienia między 

nimi a Jezusem: "On o niebie, oni o chlebie ...". 

On nauczał na poziomie duchowym, oni zatrzymali się na płaszczyźnie materialnej.     

Jest to tym bardziej zdumiewające, że dopiero co po raz kolejny byli świadkami 

cudownego rozmnożenia chleba (Mk 8,1-9; por. 6, 34-44). 

 Rozmowę uczniów, prowadzoną zapewne półgłosem, przerwało ostrzeżenie 

Jezusa: "Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!"            

(Mk 8,15). 

Kwas symbolizuje tu składnik większej całości, który ma silny na nią wpływ                       

(por. 1 Kor 5,5; Ga 5,9). I choć niejednokrotnie skojarzony jest z pozytywnym 

oddziaływaniem przykładnego życia chrześcijan na współobywateli (np. Mt 13,33; Łk 13, 

20-21), to w tym fragmencie odnosi się do działania zła. 

"Faryzeusze" i "Herodianie" razem występują jeszcze w Mk 3,6 i 12,13, w których 

czytamy, że spiskowali przeciwko Jezusowi, gdyż nie rozpoznali w Nim działania Ducha 

Bożego. 

Ostrzeżenie przed "kwasem faryzeuszów i kwasem Heroda" jest więc przestrogą 

przed uleganiem wpływom przeciwników Jezusa, których zachowanie  było kuszeniem              

w sensie biblijnym.  

 



Wezwanie do wystrzegania się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda domaga się też 

interpretacji typologicznej: wydarzenia opisane w Mk 6,34-8.21 są odpowiednikami 

wydarzeń z czasu wyjścia Izraelitów z Egiptu i ich wędrówki przez pustynię. I oni 

wówczas nie zabrali zapasów na drogę (Wj 13,39), nie jedli kwaszonego chleba, a żywili 

się manną z nieba (Wj 16,4), będącą dla nich pokarmem podczas wędrówki do Ziemi 

Obiecanej (Wj 16,35; Joz 5,12). 

Upomnienie Jezusa mogło być więc przestrogą przed błądzeniem Izraelitów, którzy 

doświadczając opieki Jahwe podczas wędrówki przez pustynię, niejednokrotnie szemrali              

i wystawiali Boga na próbę. 

Dysonans pomiędzy tokiem myślenia Mistrza i uczniów potwierdza ich brak refleksji 

nad tym, w czym uczestniczyli: "A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają 

chleba" (Mk 8,16).  

Mimo, że byli słuchaczami nauczania Jezusa i świadkami dokonanych przez Niego 

cudów, nadal - podobnie jak faryzeusze - zupełnie nie rozumieli, z kim mieli do czynienia. 

Byli tak bardzo zaabsorbowani swoimi troskami, że nie zareagowali nawet na to 

napomnienie Mistrza. 

Jezus, zadając swym uczniom serię pytań (Mk 8,17-21), zamierzał nie tylko wykazać 

skalę ich ignorancji, ale także skłonić do namysłu i doprowadzić do wiary. 

 Pierwsze pytanie kryło wyrzut: "Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie 

chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? 

Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie!" (Mk 8, 17-18). 

Stwierdzenie, że uczniowie nie widzą i nie słyszą, choć mają oczy i uszy, przypomina o 

niebezpieczeństwie zamknięcia się na tajemnicę Mistrza (por. Mk 4, 11-12). Ten sam 

zarzut wobec narodu wybranego formułował już Jeremiasz (Jr 5, 21).  

Brak umiejętności odczytania przez uczniów sensu wydarzeń, w których uczestniczyli, 

uważny czytelnik może z łatwością skojarzyć z nastawieniem Egipcjan (wraz z faraonem), 

którzy w cudach dokonywanych przez Mojżesza nie dostrzegali Bożych znaków, 

ponieważ ich serca były zatwardziałe (Wj 11, 10; por. np. Wj 4,21). 

To wszystko pokazuje, że nawet liczne znaki pozostają nieskuteczne, jeśli człowiek nie 

chce przyjąć ich przesłania. 

Jak cuda dokonane w Egipcie objawiały tożsamość ich prawdziwego sprawcy i jako 

takie miały wzbudzić wiarę w Boga (Wj 4,5), tak znaki dokonane przez Jezusa miały na 

celu objawienie Jego boskiej tożsamości. 



Kolejne pytania Jezusa (Mk 18, 18-20) stanowią podsumowanie dwóch scen 

rozmnożenia chleba - odpowiednio Mk 6,34-44 i 8,1-9. 

Dzięki nim powinni mieć już pewność, że Mistrz jest w stanie zaspokoić ich głód, ale 

powinni też wiedzieć, kim On jest. Wskazuje na to ostatnie z serii pytań: "Jeszcze nie 

rozumiecie?" (Mk 8,21). I na tej konstatacji kończy się rozmowa Jezusa z uczniami. Miała 

ona ich skłonić do refleksji prowadzącej do zrozumienia, kim On właściwie jest. 

Perykopa ukazuje powszechne niezrozumienie, z jakim Jezus spotkał się 

wśród rodaków.  

Słowa wypowiedziane przez Zbawiciela: "Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a 

nie słyszycie!" (Mk 8, 18) - stanowią doskonałą ich charakterystykę. 

Najpierw faryzeusze zdawali się nie dostrzegać uczynionych dotychczas przez Jezusa 

znaków, w związku z czym domagali się od Niego potwierdzenia nadprzyrodzonego 

charakteru Jego misji. W ten sposób wystawili Go na próbę, podobnie jak na początku 

Jego publicznej działalności czynił to szatan. Ich żądanie spotkało się jednak ze 

zdecydowaną odmową. 

Kto bowiem nie wierzy zbawczym znakom, oczekując, że Jezus będzie czynił cuda 

tylko dla zaspokojenia jego potrzeby, myli się.  

 To nie wiara zależy od znaków, lecz znaki są zależne od wiary. 

Znak bowiem domaga się wiary od tego, kto o znak prosi. To wyjaśnia, dlaczego                     

w Ewangelii św. Marka Jezus nie obiecuje faryzeuszom nawet "znaku Jonasza", choć 

obietnica taka pojawia się w miejscach paralelnych u pozostałych synoptyków (Mt 12,39; 

16,4; Łk 12, 56). 

Następnie apostołowie, mimo że stale towarzyszyli Jezusowi i byli świadkami 

czynionych przez Niego znaków, nie wyciągali z tego właściwych wniosków, o czym 

przekonał się On zaraz po wygłoszeniu pierwszej przypowieści: "Nie rozumiecie tej 

przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści?" (Mk 4, 13). 

Podobnie było podczas przeprawy przez Jezioro Galilejskie: "Jeszcze nie pojmujecie              

i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?" (Mk 8,17). 

Więcej im dano niż innym, stąd też można by więcej od nich oczekiwać. Ale, niestety, 

jeśli chodzi o umiejętność czytania znaków, to byli jak faryzeusze. 

Jako że nie brakowało im jednak dobrych chęci, Jezus nie odwrócił się od nich.  

Ostrzegł ich tylko: "Uważajcie! Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!"    

(Mk 8, 15) i z cierpliwością wyłożył znaczenie tego, co się dokonało. 



Przypominając im cudowne rozmnożenie chleba, podjął kolejną próbę przezwyciężenia 

niewiary swych uczniów (Mk 8, 18 - 21).  

Na osobności - najczęściej podczas przeprawy przez Jezioro Galilejskie (Mk 4,35-41; 

6,45-52; 8,14-21) - usiłował pokonać ich ograniczenia:  

 "Jakże wam brak wiary?" (Mk 4,40);  

 "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!" (Mk 6,50);  

 "Jeszcze nie rozumiecie?" (Mk 8,21). 

Ta szczególna - obejmująca trzy etapy - formacja przyniosła owoce. 

Uczniowie okazali się zdolni wydać pierwszy prawdziwy sąd o Jezusie, i to w dodatku 

różny od fałszywych opinii większości ludzi (Mk 8,29).  

 Stało się tak nie dzięki ich osobistym zasługom, lecz                                     

dzięki wytrwałości pedagogicznej ich Mistrza. 

Paradoksalnie, choć Jezus swoje orędzie w pierwszej kolejności kierował do narodu 

wybranego, to jednak ostatecznie został On odrzucony przez jego przywódców religijnych 

(Mk 2,1-3.6; 3,20-35; 6,1-6.14-29; 7,1-23; 8,11-13; 10,2; 11,15 - 12,44). 

I to poganie jako pierwsi dostrzegli w Jego działalności wypełnienie się oczekiwań 

mesjańskich (Mk 7,36-37). Dlatego właśnie na ich ziemiach Jezus sformułował warunki, 

które musi spełnić każdy, kto chce podążać za Nim (Mk 8,34-37). Podczas gdy opór 

Żydów narastał, misja wśród pogan rozwijała się pomyślnie. 

 

 

"Domagali się od Niego znaku" (Mk 8, 11) 

Skoro żaden cud nie wpływał na nich tak, jak cud rozmnożenia chlebów, iż szli za Nim, 

i chcieli nie tylko iść za Nim, ale nawet obwołać Go królem, aby uniknąć podejrzenia, że 

dąży rzekomo do władzy, po spełnieniu tego cudu, oddala się, i to nie pieszo, by nie poszli 

za Nim, ale wsiadłszy do łódki. [...] Jakiego to znaku żądali z nieba? Aby zatrzymał słońce 

lub zahamował księżyc, cisnął gromy, przestawił [warstwy] powietrza lub uczynił coś 

innego w tym rodzaju? [...] Gdyby powoływali się na znaki, które działy się za czasów 

faraona, to [niech pamiętają, że] wówczas trzeba było uwolnić się od nieprzyjaciela, toteż i 

słusznie się działy; natomiast Ten, który przyszedł do przyjaciół, nie potrzebował znaków 

(św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 53, 2-3). 

 

 



 

"Strzeżcie się kwasu faryzeuszów!" (Mk 8, 15) 

W zgromadzeniu chrześcijan wypada aby wyróżniono miejsca związane z pełnieniem 

urzędu. Ale ci, którzy je zajmują, nie mogą się z tego powodu wywyższać. Niech 

myślą o obowiązkach, z pełnienia których zdadzą rachunek. Ale któż wie, czy kochają 

te miejsca, czy nie? To uczucie serca i tylko Bóg może o tym rozsądzić. Jednak sam 

Pan upominał swoich uczniów, aby nie zepsuł ich ten kwas. Dlatego powiedział: 

"Strzeżcie się kwasu faryzeuszów!".A gdy oni sądzili, że powiedział to dlatego, iż nie 

zabrali chlebów, przypomniał im historię ich rozmnożenia. Oni bowiem przywiązani 

byli do rzeczy przemijających, a nie bali się nieszczęść wiecznych ani nie kochali dóbr 

wiecznych. Zamknąwszy serce, nie mogli zrozumieć pytania Pana (św. Augustyn, 

"Kazania" 91,5,5). 

 

1. "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego!" (Łk 4,12; por. Pwt 6, 16). 

Takim "wystawianiem na próbę" - czyli "kuszeniem" - jest nie tylko ciągłe domaganie 

się nowych znaków (podobnie jak to czynili faryzeusze), ale także obojętność na te 

znaki Bożej opatrzności, które dzieją się na naszych oczach (podobnie jak to było w 

przypadku apostołów). Czy moje oczy widzą, a uszy słyszą Boga zwracającego się do 

mnie przez codzienne wydarzenia? 

 

2. Jezus nie zniechęca się brakiem zrozumienia ze strony swoich uczniów, gdyż widzi 

ich dobrą wolę. Dlatego też wielokrotnie powtarza te same znaki  i tłumaczy ich 

przesłanie. Zachęca w ten sposób, aby w ciszy i skupieniu oddawać się rozmyślaniu 

nad tym, cośmy słyszeli i widzieli. A wszystko po to, aby zrozumieć, co Bóg chce nam 

przekazać. 

 

3. I nam można zarzucić otępiałość umysłu i zatwardziałość serca w podejściu do 

znaków, których nie brakuje w naszym życiu. Dlatego ewangelista Marek każdego               

z czytelników swojego dzieła zachęca do refleksji nad tym, kim dla nas jest Jezus 

Chrystus. Omawiana perykopa kończy się pytaniem: "Jeszcze nie rozumiecie?" 

(Mk 8, 21).  

Nie wiemy, jak odpowiedzieli na nie uczniowie. A jaka byłaby nasza odpowiedź? 

 

 

 

 



  Mk 8, 10 – 21 

14 – 1993 

Faryzeusze należeli do surowej sekty judaistycznej, której członkowie oczyszczali się w 

nadziei ujrzenia nadejścia królestwa Bożego. Podobnie jak wielu myślicieli religijnych 

tamtych czasów, oczekiwali oni Mesjasza przychodzącego w pełni potęgi i władzy.                 

Kiedy wystawiali Jezusa na próbę, domagając się od Niego „znaku” (Mk 8,11), oczekiwali 

jakiegoś wielkiego znaku, podobnego do opisanych w księgach prorockich Daniela i 

Ezechiela. Było dla nich czymś oczywistym, że mogą się domagać dowodu na to, że Jezus 

ma prawo ogłaszać zbliżanie się królestwa Bożego (Mk 1,15). 

Jezus wiedział jednak, że serca faryzeuszów domagają się, aby Bóg działał zgodnie z ich 

ludzkimi oczekiwaniami i wyobrażeniami. Dokonał już wśród nich wielu znaków. Ich 

żądanie zasmuciło Go (Mk 8,12), ujawnili bowiem swą ślepotę, pełną grzechu i zapatrzenia 

w siebie. Jezus, widząc zatwardziałość  ich serc, raz jeszcze potwierdza, że nie będzie 

żadnych znaków z nieba.  

Ewangelia według św. Mateusza zanotowała, że jedynym znakiem, jaki będzie dany, jest 

znak Jonasza – znak nawrócenia oraz znak śmierci i zmartwychwstania Jezusa (Mt 12,38-42) 

Ten sam znak został dany także nam. Być może doświadczyliśmy już obecności 

zmartwychwstałego Pana działającego w naszym życiu i w życiu otaczających nas ludzi. 

Naszą odpowiedzią powinna być postawa wdzięczności, czci i posłuszeństwa Panu na co 

dzień. O ile jednak łatwiej jest myśleć: „Gdyby Bóg zaradził tej sytuacji albo rozwiązał ten 

problem czy zrobił dla mnie coś, na czym mi szczególnie zależy, wtedy byłbym Mu 

prawdziwie wierny”. 

Jak bardzo jesteśmy podobni do faryzeuszów! 

Czyż można sobie wyobrazić większy dowód Bożej potęgi i miłości do nas niż 

betlejemski żłóbek, krzyż na Kalwarii, pusty grób, jerozolimski wieczernik?  

Jezus przebacza nam nasze grzechy i uzdrawia nasze życie. Więcej, obiecał nam Ducha 

Świętego, który będzie prowadził nas do całej prawdy i przypomni nam wszystko, co Jezus 

dla nas uczynił (J 14,26;16,13). Przylgnijmy dziś do tego dziedzictwa, abyśmy mogli w 

pełni okazać posłuszeństwo naszej wierze. 

„Duchu Święty, objaw mi wyraźniej Jezusa. Wierzę, że jest On Synem Bożym. 

Proszę obdarz mnie głębszym i bardziej osobistym poznaniem Go, abym mógł stać się 

prawdziwym świadkiem wielkiej miłości Ojca do wszystkich ludzi.” 

      



46 – 1996 

Ponieważ wiemy, że Jezus jest Bogiem, trudno nam czasem pamiętać o tym, że jako 

człowiek doświadczał On ludzkich uczuć i reagował podobnie do nas. Dziwi nas, być może, 

frustracja, którą wyraża zdanie: „On zaś westchnął głęboko w duszy…” (Mk 8,12). Jezus 

potrafił czytać w ludzkich sercach (Łk 9,47) i wiedział, że faryzeusze nie prosili Go o znak 

z chęci poznania prawdy, lecz dlatego, że chcieli „wystawić Go na próbę” (Mk 8,11).  

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa jako człowieka podobnego do nas, 

doświadczającego frustracji z powodu sporu z niedowierzającymi Mu religijnymi 

przywódcami narodu. 

W Starym Testamencie Bóg umacniał wiarę swojego ludu poprzez przypominanie 

dawnych znaków (takich, jak wyjście z Egiptu), dawanie nowych i zapowiedź tych znaków, 

które dokonają się w przyszłości. Wielu członków i przywódców ludu spodziewało się, że 

czasy mesjańskie będzie można poznać po znakach i cudach równych co najmniej tym, 

które towarzyszyły wyjściu z Egiptu. Nadzieje te związane były zwykle z marzeniami                   

o pokonaniu pogan. 

Jezus zawiódł ich oczekiwania z ludzkiego punktu widzenia, ale z punktu widzenia 

Bożego, duchowego – wypełnił je w sposób najdoskonalszy. Zapowiedzią prawdziwego 

zbawienia, które dokonało się na krzyżu, były cuda czynione przez Jezusa. Inaczej niż 

Izraelici na pustyni, Jezus nie wystawiał Ojca na próbę prosząc Go o cuda dla siebie samego 

albo dla tych, którzy prosili o znaki, by móc Go oskarżyć. 

Czy nasza postawa nie jest czasami podobna do postawy ludzi, którzy prosili Jezusa o 

znaki? Czego się spodziewamy po zbawczej misji Jezusa? Czy uznajemy Jego śmierć i 

zmartwychwstanie za najważniejsze znaki w naszym życiu? Czy też zamiast zaufać Mu i 

uznać naszą całkowitą zależność od Niego, wystawiamy Go nieustannie na próbę, 

domagając się znaków, które by nam odpowiadały? 

 Czy naprawdę wierzymy Jego słowom: „Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 

wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6,8)? 

 Czy wiara ta znajduje wyraz w naszym życiu? 

Odnówmy nasze postanowienie całkowitego zaufania miłości Ojca, odkupieńczej ofierze 

Syna i uświecającemu działaniu Ducha Świętego. 

Żadne inne znaki nie są nam potrzebne. 

     

 



79 – 1999 

Jak bardzo Jezus musiał kochać tych, którzy Go prześladowali! Gdy faryzeusze starali 

się znaleźć słabe punkty w Jego nauce, On westchnął, zasmucony (Mk 8,12).                       

Pragnął zgromadzić ich wszystkich, „jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła”                           

(Mt 23,37). To pragnienie nie miało się jednak spełnić. 

Jezus chciał objawić im Ojca i przekonać ich o niezrównanej wartości Jego królestwa. 

Ale faryzeusze nie chcieli Go słuchać. W swoim zapale zwalczania Ewangelii nie 

dostrzegali, kim naprawdę jest zwalczany przez nich Nauczyciel. Spiskując przeciwko 

Jezusowi i dążąc do tego, by Go zniszczyć, sądzili, być może, iż pełnią wolę Boga.                      

Z powodu zatwardziałości serca, ślepi na prawdę, uważali swoją nienawiść i mordercze 

zamiary za usprawiedliwione. 

Mimo to Jezus nie zwrócił się przeciwko nim. W czasie swoich nocnych modlitw 

zapewne wstawiał się za nimi i pragnął ujrzeć ich stojących przed Ojcem w czystych, 

lśniących szatach. Ich zagubienie tym bardziej wzmagało Jego pragnienie oddania swojego 

życia za grzechy wszystkich ludzi. Jako Baranek Boży, pragnął, „by wszyscy ludzie zostali 

zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Los jednej zagubionej owcy był 

przyczyną Jego głębokiego zatroskania (Łk 15,3-7). 

Czy i my mamy tę samą miłość do tych, którzy źle nas traktują czy nawet odnoszą się do 

nas z nienawiścią?  

 Z pewnością taka miłość nie leży w naszej naturze. 

 Jest to miłość pochodząca od Chrystusa i do udziału w niej zostaliśmy wezwani 

jako Jego wyznawcy.  

 Miłość ta zwycięża zło dobrem (Rz 12,21), przebacza siedemdziesiąt siedem razy 

(Mt 18,22) i daje nam pewność, że nam samym zostaną odpuszczone winy                 

(Mt 6,12).  

 Jest ona czymś nieskończenie większym niż tolerancja; jest bezwarunkową 

akceptacją każdego brata w jego godności dziecka Bożego.  

Gdy ożywia nas ta miłość, potrafimy kochać grzesznika, mimo że rozpoznajemy jego 

grzech. W ten sposób stajemy się naśladowcami samego Boga. 

„Jezu, jak zdumiewająca jest Twoja miłość. Napełnij nią moje serce, abym 

mógł przekazywać ten dar innym ludziom.” 

       

 

 



102 – 2001 

Kiedy niektórzy faryzeusze domagali się od Jezusa „znaku”, On „westchnął głęboko  

w duszy” (Mk 8,11.12).  

 Czy nie ukazał już ich wystarczająco wiele? Uzdrawiał chorych, wypędzał złe 

duchy, uciszał morze, rozmnażał chleb, wskrzeszał umarłych do życia.  

 Czy ciągle nie było jasne i oczywiste, że to sam Bóg nawiedził swój lud i z mocą 

działa przez Jezusa? 

Wydaje się, że problem nie polegał na tym, że znaków było zbyt mało. To faryzeusze nie 

byli zdolni albo chętni, by je odczytać. Otaczały ich one zewsząd, ale ludzie ci zamknęli 

przed nimi oczy. Dlaczego nie chcieli pojąć tego, co samo się narzucało? Czyżby byli 

zazdrośni? Zbyt pewni siebie? Zarozumiali? Pyszni?  

Być może. A może to, co Jezus czynił, było dla nich taką nowością, że nie wiedzieli, jak 

to interpretować? Niemal instynktownie odwoływali się do swojej wiedzy dotyczącej 

sposobów działania Boga – a „znaki” dokonywane przez Jezusa do nich nie pasowały.                

W konsekwencji zamknęli przed Nim swoje serca. 

A co dzisiaj?  

 Czy Jezus nadal czyni znaki?  

 Czy zdarzają się uzdrowienia, uwolnienia opętanych przez złe duchy, cuda?  

 Czy mają miejsca dramatyczne nawrócenia spowodowane doświadczeniem 

obecności Bożej? 

 Tak!  

Ale nadal „znakom” towarzyszy nienawiść i sceptycyzm. Wielu opiera się na 

„naukowym” stosunku do świata i zamyka swe serca na fakt, że Bóg może chcieć działać            

w sposób cudowny w ludzkim życiu. Inni lękają się tego, czego Bóg może od nich zażądać, 

i wolą zamykać oczy na dziejące się cuda albo uparcie im zaprzeczać. Ale znaki nie 

przestają nas otaczać. 

A ty? Czy wierzysz, że Bóg działa dziś z mocą? Czy wierzysz, że On cię kocha tak 

samo, jak kochał pierwszych uczniów? Czy wierzysz, że Jego miłość jest wystarczająco 

wielka, aby cię uzdrowić lub uwolnić od grzechu?  

Proś Ducha Świętego, by otworzył twe serce na nadprzyrodzone znaki, które pochodzą 

od Boga. A wtedy twe życie nigdy już nie będzie takie samo. 

„Panie Jezu, daj mi serce ufne. Otwórz moje oczy, abym potrafił dostrzec znaki 

Twej cudownej miłości.” 



200 – 2010 

"A chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku". (Mk 8,11) 

Zajmujesz się swoimi sprawami, kiedy ktoś zaczyna prosto w twarz prawić ci 

złośliwości. Jak reagujesz? Jeśli jesteś podobny do większości ludzi, wpadasz w gniew i 

masz ochotę odpłacić tym samym. A jeśli już wcześniej byłeś zdenerwowany, twoja złość 

może przerodzić się w furię. Jednak patrząc na sytuacje oczyma wiary, szybko dojdziemy 

do wniosku, że reakcje te mają źródło w naszej upadłej naturze – i jest to dobra okazja, by 

zastanowić się, co zrobiłby Jezus, gdyby znalazł się w podobnej sytuacji. 

Otoczony nieprzyjaznymi sobie ludźmi, którzy wciąż wystawiali Go na próbę, Jezus 

miał prawo stracić panowanie nad sobą. Był przecież w pełni człowiekiem i ich afronty 

dotykały Go równie mocno, jak dotknęłyby nas. Jednak Jezus nigdy nie odpłacał tym 

samym za doznane zło.  

Kiedy Jego gnębiciele domagali się znaku, „westchnął głęboko w duszy” (Mk 8,12). 

Choć był wyraźnie zasmucony ich uporczywym niedowiarstwem, powstrzymał się od 

gniewnych czy złośliwych komentarzy. Powiedział, co miał do powiedzenia, i spokojnie 

odszedł. 

W przeciwieństwie do nas, którym nie trzeba wiele, by obrazić się lub wybuchnąć 

gniewem, Jezus po mistrzowsku panował nad swoimi emocjami. Zawsze wybierał drogę 

pokory. Wiedział, że Jego misją nie jest lansowanie samego siebie, lecz pełnienie woli Ojca 

i objawienie Go ludziom. We wszystkich trudnych sytuacjach okazywał się doskonałym 

Synem. 

My także nie jesteśmy skazani na bezwolne uleganie emocjom. Nie jesteśmy zdani na 

naśladowanie Jezusa o własnych siłach, nie musimy poddawać się w trudnych sytuacjach. 

Moc Jezusa może stać się naszą mocą.  

 Ponieważ On doświadczył wszystkich naszych pokus i żadnej z nich nie uległ, 

zawsze możemy Jemu oddać nasze rozdrażnienie, złości, frustracje.  

 Ponieważ złożył za nas doskonałą ofiarę na krzyżu, możemy doświadczać 

owoców Jego zwycięstwa w naszym życiu.  
 

 Kiedy w trudnych momentach potrafimy opanować swój gniew, jest to znak, że 

działa w nas Duch Święty.  

 Dzięki temu ludzie będą mogli zobaczyć w nas Jezusa! 

„Panie Jezu, Ty wziąłeś na siebie moje grzechy, ale także moje chore emocje. 

Napełnij mnie Twoim współczuciem, abym mógł przebaczać tym, którzy mnie 

niszczą.” 



14 – 1993 

Uczniowie wciąż jeszcze nie rozumieli. Byli świadkami mocy i potęgi Jezusa, kiedy to 

kilkoma bochenkami chleba nakarmił On tysiące ludzi (Mk 6,34-44;8,1-10). 

Przypuszczalnie słyszeli prośbę faryzeuszów domagających się znaku i widzieli pełną 

wyrzutu reakcję Jezusa (Mk 8,11-13). Kiedy jednak Jezus przestrzegł ich, aby strzegli się 

kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda, pomyśleli, że strofuje ich za to, że zapomnieli zabrać 

ze sobą wystarczającej ilości chleba (Mk 8,15-16). Jezus mówił im o sprawach duchowych, 

tymczasem oni myśleli o sprawach materialnych. Uczniowie z pewnością pamiętali 

niedawne wydarzenia, nie rozumieli jednak ich znaczenia. 

Faryzeusze nie byli pozbawieni pewnych racji, wywodzących się z Prawa 

Mojżeszowego i pism rabinackich, kiedy prosili Jezusa o znak.  

Mogli powołać się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 13,2-6;18,18-22), ostrzegającą 

przed fałszywymi prorokami. Mogli twierdzić, ze cuda dokonywane przez Jezusa nie były 

znakami, lecz niewytłumaczalnymi cudownymi czynami, które domagały się znaku 

potwierdzającego ich pochodzenie od Boga, a nie od złego ducha. Wydawali się szczerzy             

w swoich żądaniach. 

Pomimo to zamknęli się na działanie Boga, tak że w znakach i dudach dokonywanych 

przez Jezusa nie byli w stanie dostrzec Bożego działania. Być może Jezus ostrzegał swoich 

uczniów przed taką właśnie zatwardziałością serca, przed brakiem wiary. Z pewnością miał 

prawo oczekiwać od nich więcej niż od faryzeuszów i zwolenników Heroda. 

 Czy ten sam zarzut można postawić także nam? Czy nasze serca nie są 

zatwardziałe?  

Może nie potrafimy dostrzec znaków Bożego działania w naszym życiu z powodu 

zatwardziałości serca i utartych, skostniałych schematów myślenia, które nie pozwalają 

Duchowi Świętemu objawić nam dzieł Bożych?  

Być może widzimy dziejące się wokół nas wydarzenia, ale – zamknięci na działanie 

Ducha Świętego – nie rozumiemy ich znaczenia. Módlmy się, aby nasze serca otworzyły się 

na Ducha Świętego, który chce nas nauczyć prawdy o Jezusie. 

 

„Panie Jezu, przepraszam Cię, że wiele razy doszukiwałem się znaków twego 

działania jedynie wśród rzeczy materialnych. Pomóż mi zrozumieć znaczenie znaków, które 

czynisz w moim życiu. Duchu Święty, dotknij mego wnętrza i otwórz moje oczy na prawdę 

o Jezusie i Jego działaniu wśród nas.” 

       



46 – 1996 

    Uczniowie nadal nie pojmowali tego, czego Jezus próbował ich nauczyć, głosząc słowo 

Boże i dokonując cudów w Galilei i Dekapolu (Mk 6,6 – 8,21). Rozmnażał chleb i ryby, 

chodził po wodzie, uzdrawiał chorych w Genezaret, uwolnił od złego ducha córkę 

Syrofenicjanki i dokonał uzdrowienia głuchoniemego. Mimo tych wszystkich potężnych 

znaków mocy Bożej, uczniowie Jezusa – podobnie jak faryzeusze, którzy prosili o znak (Mk 

8,11) – nadal nic nie rozumieli. 

   Jezus, głęboko zasmucony niewiarą faryzeuszów, wsiadł z uczniami do łodzi, by 

przeprawić się na drugą stronę jeziora. W drodze Jezus ostrzegł uczniów, by nie byli 

podobni do faryzeuszów, którzy domagali się znaku mimo wielu dowodów obecności Boga 

wśród nich.  

    Powiedział im: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”                 

(Mk 8,15). Kwas symbolizuje tu złą siłę, która może rozprzestrzenić się i zepsuć cały lud, 

podobnie jak kwas przenikający całe ciasto. Jezus ostrzegał uczniów przed możliwością 

przerodzenia się ich braku zrozumienia w cynizm i niewiarę, jak to miało miejsce w 

przypadku wielu przywódców religijnych Izraela. 

    Następnie Jezus widząc, że martwią się brakiem chleba, zaczął czynić im wyrzuty                  

z powodu małej wiary (Mk 8,17-21).  

     Mimo, że byli z Nim od początku i widzieli Jego cudowną moc, ich rozumienie nadal 

było niedoskonałe. Uczniowie nie potrafili pojąć, kim jest Jezus i jakie znaczenie mają Jego 

czyny. Jezus zganił ich za to: „Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? 

(Mk 8,18). W Jego słowach rozbrzmiewa echo proroctw Izajasza, którego Bóg posłał, aby 

wzywał Izraelitów do nawrócenia (Iz 6, 9-10).    Na koniec Jezus zwrócił się do uczniów z 

pełnym wyrzutu pytaniem: „Jeszcze nie rozumiecie?” (Mk 8,21). 

 Opis rozmowy Jezusa z uczniami jest zaproszeniem do zrewidowania naszego 

własnego rozumienia działania Boga w naszym życiu i w świecie.  

Nazbyt często jesteśmy podobni do faryzeuszów lub uczniów z dzisiejszej Ewangelii i 

nie potrafimy dostrzec pełni Bożego życia obecnej wśród nas. Czasem pozwalamy nawet, 

by nasz brak zrozumienia przerodził się w cynizm i niedowiarstwo. Prośmy Ducha 

Świętego, który został posłany dla objawienia nam Jezusa, aby uczynił dla nas życie Jezusa 

nie budzącą wątpliwości rzeczywistością. 

 „Przyjdź, Duchu Święty, i udziel nam daru rozumienia. Otwórz nasze oczy, tak 

byśmy widzieli; otwórz nasze uszy, tak byśmy słyszeli; otwórz nasze serca, tak byśmy 

uwierzyli.” 

      



79 – 1999 

    Wiadomo, że kwas używany do wypieku chleba sprawia, że ciasto rośnie.  

Jezus przestrzegał swoich uczniów przed kwasem faryzeuszów (Mk 8,15). Kwasem tym 

była ich troska o samych siebie i zarozumiałość oddalająca ich od miłości i miłosierdzia 

Boga. Na tym kwasie „wyrastały” niechęć, podejrzliwość, wynoszenie się, sądzenie                       

i potępianie innych. 

 Dla ucznia Jezusa źródłem wzrostu jest Duch Święty, który rozlewa w 

sercach miłość Boga (zob. Rz 5,5).  

       To wylanie Bożej miłości uświadamia nam, że jesteśmy dziećmi Boga. Sprawia, że 

przestajemy wpatrywać się w siebie i zaczynamy dostrzegać Jezusa, naszego Oblubieńca. 

Uczeń Jezusa wie, że został wyrwany z niewoli grzechu i dzięki miłości Ukrzyżowanego 

otrzymał nowe życie. 

      Duch Święty zmienia nasze życie – nie jest to coś, co moglibyśmy osiągnąć o własnych 

siłach, ale darmowy dar od Boga.  

 To już nie my sami, ale Chrystus w nas staje się źródłem naszej nadziei                        

i fundamentem naszego życia.  

 To już nie my, ale Chrystus w nas jest naszą siłą i naszym zabezpieczeniem.  

        Jezus chce nas podźwignąć i wybawić z tego wszystkiego, co trzyma nas w niewoli. 

Zjednoczeni z Jezusem na krzyżu, możemy umierać dla siebie i zostać wywyższeni do tronu 

Boga. Duch Święty będzie nas nieustannie napełniał pragnieniem upodobnienia się do 

Jezusa, trwania w jedności z Ojcem oraz służenia w wolności ludowi Bożemu. 

      Jutro rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Zastanówmy się, czy nie ma w nas 

„kwasu faryzeuszów” i czy rzeczywiście pragniemy przemiany, którą może nam dać Duch 

Święty.  

 Czy zbliżymy się do Jezusa, by nas podźwignął? Jeśli to uczynimy, jeśli 

otworzymy się na Niego, On tchnie w nas nowe życie i uzdolni do tego, byśmy 

stawali się dobrym chlebem dla otaczających nas ludzi. 

„Panie Jezu, oczyść mnie z kwasu faryzeuszów i przemieniaj mnie przez Twojego 

Ducha. Spraw, abym nie skupiał się na sobie, ale wpatrywał się w Ciebie.                

Powierzam Ci, Jezu, moje życie.” 

      

 



102 – 2001 

Ostrzegając przed „kwasem” faryzeuszów i Heroda (Mk 8,15), Jezus chciał uwrażliwić 

swych uczniów na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z postawą ludzi odrzucających wiarę 

w Niego. Kwas jest dobrym porównaniem dla nieprzyjaciół Chrystusa, kiedy bowiem 

dodajemy go do ciasta, nie powiększa się ilość chleba, a rośnie jedynie już w nim obecne 

powietrze. Innymi słowy, kwas nadyma, lecz niczego w istocie nie dodaje. Tymczasem 

Jezus dał nam prawdziwy chleb – przypomniał o tym swoim uczniom, zwracając ich uwagę 

na dokonany przed chwilą cud nakarmienia tysięcy ludzi (Mk 8,19-20). 

 Jezus przyszedł, aby dokonać w nas istotnych, radykalnych zmian.  

Przyszedł aby uczynić nas uczestnikami natury Bożej. Nie chce „nadymać” naszego 

życia – czynić nas nieco bardziej uprzejmymi, cierpliwymi, przyjaznymi dla ludzi. On chce 

wykorzenić z nas egoizm i dać każdemu serce przepełnione miłością do Boga i pragnieniem 

służenia braciom. 

Oczywiście, Jezus cieszy się, kiedy jesteśmy bardziej czuli dla współmałżonka albo 

bardziej cierpliwi wobec dzieci. Ale On pragnie dla nas czegoś więcej.  

 Chce nas przemienić w ludzi duchowych – których nawet w najtrudniejszych 

sytuacjach nie opuszcza pokój, radość i nadzieja.  

 Chce uczynić nas dla świata znakiem życia, które Bóg oferuje każdemu, kto 

jest gotów je przyjąć.  

Sami z siebie jesteśmy bezradni, niezdolni do tego, by dokonać w sobie takich zmian. 

Ale Jezus, który w sposób cudowny rozmnożył chleb dla tłumów, ma moc uczynić nas 

nowymi ludźmi. 

Uczniowie nie rozumieli, o czym mówił Jezus, nie potrafili bowiem spojrzeć dalej niż na 

chleb doczesny (Mk 8,16). Myśleli, że mówił o ich żołądkach, podczas gdy Jezus mówił o 

ich sercach.  

 Czy i my czasem nie ograniczamy swej uwagi do spraw ziemskich, do 

codziennych kłopotów, przez co tracimy z oczu Jezusa i Jego moc zdolną nas 

przemienić?  

Zaprośmy Go dzisiaj do naszych serc i pozwólmy Mu dokonywać w nas dzieła 

przemiany. 

„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij mnie życiem Chrystusa.                                   

Chcę stać się nowym stworzeniem i doświadczyć Twej przemieniającej mocy”. 

      



124 – 2003 

"Macie oczy, a nie widzicie". (Mk 8,18) 

Czy widzisz to zdezorientowanie na twarzach uczniów słuchających wypowiedzi Jezusa 

o „kwasie faryzeuszów i kwasie Heroda” (Mk 8,15)? O czym On mówi? Czy może ma do 

nich pretensję o to, że zapomnieli zabrać chleba? Ale przecież nigdy dotąd nie był tak 

szorstki i zasadniczy! 

Jezus nie zamierzał wprawiać uczniów w zakłopotanie ani mieszać im w głowach. 

Posługując się prostym obrazem grudki drożdży, która jest w stanie zakwasić całe ciasto, 

chciał ostrzec Dwunastu przed naśladowaniem faryzeuszy. „Kwasem”, o którym mówił 

Jezus, była uporczywa niewiara Jego przeciwników. Ludzie ci przecież dopiero co zażądali 

od Niego „znaku”, i to zaraz po tym, jak nakarmił cztery tysiące ludzi siedmioma 

bochenkami chleba (Mk 8,6-13)!  

Uczniowie nie byli naturalnie przeciwnikami Jezusa, ale i im czasem brakowało wiary. 

Przypominając im o swoich cudach, Jezus ostrzegł ich przed lekceważeniem znaków Jego 

mocy i władzy. Wiedział, że jeśli przestaną uważnie śledzić dokonywane przez Niego znaki, 

jeśli przestaną prosić Go o wyjaśnienie tego, co czyni, ich niedojrzała jeszcze wiara będzie 

narażona na ryzyko. 

Jezus nie przestaje dawać znaków swej obecności i miłości. 

Nam pozostaje jedynie uczyć się je zauważać i odczytywać. Często, kiedy życie staje się 

cięższe, niż się tego spodziewaliśmy, trudno jest nam zaufać Bogu. Jeśli jednak w wierze 

otwieramy swe oczy i uszy na znaki Bożej miłości, Duch Święty pomaga nam je odnaleźć i 

zrozumieć. Prosty akt życzliwości, pragnienie przyjścia komuś z pomocą, przemawiający 

prosto do serca fragment Pisma świętego, usłyszane słowo zachęty – te wszystkie proste, 

zwyczajne sytuacje mogą być dla nas znakami tego, że Bóg jest blisko i że troszczy się o 

nas. 

Nasz Ojciec obdarza nas głęboką miłością i niezliczonymi darami. Przez cały dzień 

zachęca nas, abyśmy dzielili się z Nim każdą naszą myślą, tak jak On dzieli się z nami 

skarbami swej miłości. Bądź gotów przyjąć wszystko, co Bóg dziś dla ciebie przygotował. 

Nasłuchuj głosu Ducha Świętego, który delikatnie przemawia w twoim wnętrzu, pokazując 

ci znaki Bożej miłości i mocy. One są wszędzie wokół nas. Musimy jedynie nauczyć się je 

rozpoznawać. 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że jesteś blisko mnie i zawsze mnie strzeżesz.                     

Dziękuję Ci za wszystkie te chwile, w których przeprowadzałeś mnie przez trudne 

sytuacje.  Jesteś wspaniały i pragnę Cię kochać.” 

 



181 – 2008 

"Jeszcze nie rozumiecie?" (Mk 8, 21) 

Uczniowie dopiero co byli świadkami niewiarygodnych cudów. Kiedy Jezus 

pobłogosławił i połamał zaledwie kilka bochenków chleba, oni nakarmili nimi najpierw pięć 

tysięcy, a następnym razem cztery tysiące zebranych. Teraz jednak w łodzi rozmawiają 

między sobą o tym, że nie mają chleba, bo zapomnieli go zabrać. Dlatego Jezus ostrzega ich 

przed „kwasem” faryzeuszy i Heroda (por. Mk 8, 15). Trudno Mu pojąć, że tak błahy 

powód nie pozwala im się skupić na Jego słowach- że wciąż myślą głową, a nie sercem! 

Zdumienie Jezusa nie powinna nas dziwić. Przecież tak niedawno udowodnił uczniom, 

że może zapewnić im pokarm w sposób nadprzyrodzony! Czy kiedykolwiek będą oni w 

stanie zrozumieć sprawy Boże?  

Cud rozmnożenia chleba miał przygotować ich na Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Jezus, 

rozdając im chleb i wino, powiedział: „ Bierzcie, to jest Ciało moje… To jest moja Krew 

Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14, 22.24). Jezus przyszedł na świat, aby 

wydać swoje ciało za zbawienie ludzkości. Uczniowie zrozumieliby to z pewnością, gdyby 

tylko zechcieli wyrzec się „kwasu” niewiary! 

Wiemy, że Dwunastu zrozumiało w końcu to przesłanie. 

 Od wniebowstąpienia Jezusa zaczęli systematycznie sprawować Eucharystię, co Kościół 

czyni po dziś dzień. Czy jednak my rozumiemy, co dzieje się na ołtarzu? To, że jesteśmy 

katolikami, nie znaczy, że nie rodzą się w nas różne pytania i wątpliwości.  

Czy rzeczywiście na ołtarzu znajduje się prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa? Co dzieje 

się z chlebem i winem? Czy Jezus naprawdę jednoczy się z nami w Komunii Świętej?  

Są to niełatwe pytania, lecz Jezus pragnie udzielać nam na nie odpowiedzi. 

Jeśli przeżywasz wątpliwości dotyczące Eucharystii, proś Jezusa o pomoc. Proś Go, aby 

umocnił twą wiarę i wskazał Ci odpowiedzi w Piśmie Świętym i w Tradycji Kościoła.  

Otwórz się na działanie Ducha Świętego, który oświeca umysł i prowadzi do dojrzałej 

wiary. Możesz zacząć swoją modlitwę od słów: „ Panie, zaradź mojemu niedowiarstwu”, 

i jeśli mówisz to szczerym sercem, możesz liczyć na Jego odpowiedź. Jezus jest z nami 

zawsze i nigdy nas nie opuści- nawet gdy w dalszym ciągu nie będziemy niczego rozumieć! 

„Jezu, dziękuję Ci za wspaniały dar Eucharystii.                                                     

Spraw, aby każde przyjęcie Twego Ciała i Krwi pomagało mi coraz lepiej Cię 

poznawać i coraz mocniej kochać.” 

 



190 – 2009 

"Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć 

chlebów dla pięciu tysięcy?" (Mk 8,18-19) 

Uczniowie Jezusa już dwa razy byli świadkami cudu rozmnożenia chleba i ryb 

(por.Mk6,34-44;8,1-10). Dwa razy widzieli, jak Jezus zaspokaja zarówno fizyczną potrzebę 

pokarmu, jak i duchową potrzebę doświadczenia miłości i troski Boga. Na własne oczy 

widzieli, że po zakończeniu posiłku pozostało dużo więcej chleba i ryby, niż było ich na 

początku. Dlaczego więc przejmowali się tym, że zabrali ze sobą tylko jeden chleb?  

Być może w zakłopotanie wprawiły ich słowa Jezusa polecającego im strzec się           

,,kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda'' (Mk 8,15). Czy osoby te miały coś wspólnego ze 

zmartwieniem uczniów? Raczej nie.  

   Jednak Jezus wiedział , że prawdziwym problemem uczniów nie był 

brak chleba, lecz brak wiary.  

Będąc już dwukrotnie świadkami nakarmienia przez Jezusa wielkiej rzeszy ludzi, 

Dwunastu wciąż nie było w stanie uwierzyć, że on zatroszczy się także o ich potrzeby. 

 Zwątpienie i sceptycyzm wrogów Jezusa utorowały sobie w jakiś sposób drogę do 

umysłów Jego uczniów. Następnie, rosnąc jak na drożdżach, postawy te zdołały 

zdominować całe ich myślenie. Dlatego Jezus po raz kolejny przypomniał im o swojej 

dobroci i o tym, że jest gotów zaspokajać wszystkie ich potrzeby, a jednocześnie przestrzegł 

ich przed poprzestawaniem na ograniczonej wizji Boga i Jego mocy.  

I my znajdujemy się dziś w podobnej sytuacji, co Apostołowie. Codziennie mamy 

przywilej oglądania jednego z najbardziej zadziwiających Bożych cudów - przemiany 

zwykłego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Codziennie mamy możliwość karmienia 

się niebieskim pokarmem w Eucharystii. Pomimo to jednak wciąż pozwalamy, by nasz 

umysł był ,,zakwaszany" przez wpływy tego świata. ,,Skąd mam wiedzieć, że Bóg 

rzeczywiście tak bardzo mnie kocha?" - myślimy. ,,Może byłbym szczęśliwszy, gdybym 

wreszcie zajął się sobą zamiast ciągle troszczyć się o innych?'' 

 Nie wpadnij w tę pułapkę. Dziś na modlitwie spróbuj uświadomić sobie, w jaki sposób 

Bóg działał dotychczas i nadal działa w twoim życiu. Pomyśl o tym, jak pokornie 

przychodzi do ciebie w Eucharystii, karmiąc cię i umacniając swoją obecnością. On 

naprawdę nieustannie troszczy się o ciebie. 

,,Ojcze, napełnij mnie dziś Twoją miłością i przygarnij do Twego serca.                   

Otwórz mi oczy, abym mógł widzieć, jak działasz w moim życiu.                                      

Pomóż mi zobaczyć Twoją dobroć we wszystkich wydarzeniach dnia dzisiejszego." 



212 – 2011 

"Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?" (Mk 8,17) 

Przekład Biblii Tysiąclecia, z którego zwykle korzystamy, nie oddaje tu wszystkich 

niuansów tekstu.  

W najnowszym polskim tłumaczeniu Pisma Świętego, wydanym przez Towarzystwo 

Świętego Pawła, zdanie to brzmi: „Czemu wciąż nie rozumiecie i nie pojmujecie? Wasze 

serca są aż tak zatwardziałe?”  

Jezus wyraźnie widzi związek pomiędzy zdolnością uczniów do zrozumienia tego, co 

On czyni, a stanem ich serca. Jeśli ktoś ma serce zatwardziałe, trudno mu będzie zrozumieć, 

co Bóg czyni – nawet jeśli zobaczy to na własne oczy! 

 Na czym polega zatwardziałość serca? 

 Czasami na braku wrażliwości, niezdolności do wzruszenia się tym, co porusza Boga. 

Kiedy indziej na ciasnych horyzontach, kiedy nie dostrzegamy Bożego działania dlatego, że 

nie odpowiada ono naszym oczekiwaniom. Może nosimy w sobie gniew, urazę, i zupełnie 

nie potrafimy zrozumieć, dlaczego oddalają się od nas bliscy. A może z powodu własnej 

pychy i osądzania innych, nie umiemy zrozumieć trudności, przez które przechodzą. 

Jak więc możemy zmiękczyć nasze serca i  zacząć rozumieć? Pozwalając działać w nas 

Bogu! Codziennie na modlitwie zapytaj siebie: jaki jest stan mojego serca? Czy mam w 

sobie miłość i współczucie do moich bliźnich? Czy żywię w sobie gniew i urazę do kogoś, 

komu nie jestem w stanie przebaczyć? Czy jestem otwarty na to, co czyni Bóg w moim 

życiu, nawet jeśli jest to wbrew moim oczekiwaniom? 

Jeśli czujesz, że twoje serce stało się zatwardziałe, nie trać ani chwili!  

 Stań przed Panem na modlitwie i poproś Go o pomoc. Oddaj Mu swoją 

pychę, brak wrażliwości, gniew czy urazy, które cię od Niego oddzielają.  

Kto wie? Może się nawet okazać, że powinieneś przebaczyć Panu, że nie uczynił tego, 

czego od Niego oczekiwałeś w konkretnej sytuacji! Rozmawiaj z Jezusem tak, jak się 

rozmawia z przyjacielem, opowiadając Mu o wszystkim, co cię gnębi i niszczy. Proś Go, by 

przemienił twoje serce i uwierz, że On może to uczynić. 

Jak wielkiej doświadczamy wolności, zamieniając serce kamienne na serce z ciała! I jak 

bardzo możemy się w ten sposób przyczynić do budowania Bożego królestwa na ziemi! 

„Panie, pragnę, by Twoja miłość zmiękczyła moje serce. Oddaję ci to wszystko, co 

powoduje zatwardziałość mojego serca. Daj mi, proszę, serce pełne miłości.” 


