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Mk 1,29-39 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona                      

i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.   

On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła.  

A ona im usługiwała.   

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych                  

i opętanych;  i całe miasto było zebrane u drzwi.  Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 

chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ wiedziały, kim On jest.   

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne, i tam się modlił.  

 Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 

Wszyscy Cię szukają.  Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem.  

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 

duchy.       
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
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Uzdrowienie teściowej Piotra (Mk 1, 29-34) 

 

ST: Jr 17,24 

NT: Mk 15,41; Łk 10,40; J 12,2 II Mt 8,14-17; Łk 4,38-41 

KKK: Chrystus lekarz, 1503-1505 

Lekcjonarz: piąta niedziela zwykła (rok B) 

 

Zaraz po pierwszym egzorcyzmie następuje pierwsze fizyczne uzdrowienie - będące 

kolejnym widzialnym przejawem obecności królestwa.  

W ewangeliach uznaje się choroby za coś ściśle związanego z uciskiem ze strony 

demonów, należącego do kondycji upadłej ludzkości i będącego znakiem panowania 

Szatana nad istotami ludzkimi, z którego przyszedł wyswobodzić nas Jezus (zob.                

Mt 12,22; Mk 9,20.25; Łk 13,16) 

 

 [1, 29]  Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. 
 

Po nabożeństwie w synagodze Jezus wchodzi do domu Szymona i Andrzeja. 

Archeolodzy dokopali się niedaleko synagogi w Kafarnaum do prawdopodobnych 

pozostałości tego domu, ukrytych pod ruinami starożytnego kościoła, który wybudowano na 

tym miejscu. 

Dom ten składał się z szeregu małych pomieszczeń zbudowanych z bazaltowych kamieni 

i otaczających otwarty dziedziniec, z którego prawdopodobnie korzystała cała poszerzona 

rodzina. 

Teraz, gdy uczniowie zdecydowali się dzielić życie i los Jezusa, wkracza On do ich domu 

i zajmuje się prywatnymi troskami ich życia rodzinnego. 

 

 [1, 30]  Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu               

o niej. 
 



Nie ma tu wzmianki o żonie Szymona, lecz później towarzyszy mu ona podczas jego 

podróży misyjnych (1 Kor 9,5: " Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie 

jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?"). 

Jej matka leży w łóżku złożona gorączką, której przyczyną w tamtych czasach często 

była malaria i która mogła zagrażać życiu. 

O tym, jak poważna jest to choroba, świadczy niezdolność tej kobiety do wypełnienia 

wymogów gościnności względem szacownego gościa. 

Uczniowie wykazują się właściwą chrześcijańską postawą w obliczu kłopotów: zaraz 

mówią o tym Jezusowi, nie wiedząc nawet, co On w tej kwestii uczyni. 

 

[1, 31]  On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka.                   

I usługiwała im. 
 

Dokonywanie przez Jezusa uzdrowień często polegało na fizycznym kontakcie                          

z pacjentem, na osobistym i niosącym pocieszenie dotyku. 

W tym wypadku ujął On ją za rękę i podniósł ją (to samo słowo użyte jest                            

w odniesieniu do Jego zmartwychwstania, zob. 16,6). 

Wyzdrowienie tej kobiety jest zapowiedzią zmartwychwstania na końcu czasów 

(12,24-26). 

Jej natychmiastowa reakcja jest wzorem uczniostwa: oto usługiwała im. 

Użyty tu czasownik, diakoneo, stał się później podstawowym pojęciem określającym 

posługę chrześcijańską (Dz 6,2), od którego wywodzi się też słowo "diakon". 

Sam Jezus mówił, że właśnie to przyszedł czynić: "nie (...), aby Mu służono, lecz żeby 

służyć" (Mk 10,45). 

Właściwą odpowiedzią na doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa jest poświęcenie 

siebie samego służbie Jemu i Jego uczniom, czyli Kościołowi. 

W ewangeliach kobiety są w szczególny sposób przykładem tego posługiwania                  

(Mk 15,41; Łk 10,40; J 12,2). 

 

[1, 32-34]  Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił 

wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił.                 

Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. 
 

Pierwszy egzorcyzm i pierwsze uzdrowienie powodują, że wokół Jezusa po raz pierwszy 

gromadzą się tłumy.  



Jest On teraz osobą publiczną, do której ciągną wszyscy, którzy zmagają się                        

z wyniszczającymi skutkami grzechu. 

Ludzie czekają, aż słońce zajdzie, ze względu na związane z szabatem regulacje, 

zabraniające noszenia ciężarów (Jr 17,24: " Jeżeli okażecie Mi pełne posłuszeństwo - wyrocznia 

Pana - jeśli nie będziecie wnosić żadnego ciężaru przez bramy miasta w dzień szabatu i jeśli 

będziecie święcić dzień szabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy"). 

 

Według rachuby żydowskiej dzień zaczyna się o zachodzie słońca ( 

Rdz 1,5: "  I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór                 

i poranek - dzień pierwszy";  

Kpł 23,32: " Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, 

wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat"), 

zatem szabat trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. 

Ludzie proszą Jezusa o pomoc w swych najbardziej podstawowych, konkretnych 

potrzebach - związanych ze swoim zdrowiem i zdrowiem ludzi przez nich kochanych - On 

zaś odpowiada im bez cienia przygany. 

Dzieło uzdrowienia, we wszystkich jego znaczeniach, leży w samym sercu Jego 

mesjańskiej misji. 

Od greckiego słowa oznaczającego uzdrowić, therapeuo, pochodzi pojęcie "terapia" i 

często zakłada ona leczenie chorych lub zajmowanie się nimi. 

Może z tego wynikać, że Jezus spędził jakiś czas z każdą osobą dotkniętą chorobą, z 

czułością jej posługując. 

Użycie tu słowa wielu nie ma sugerować, że niektórzy nie zostali uzdrowieni, lecz po 

prostu że chodzi tu o wielką liczbę ludzi. 

Egzorcyzm dokonany wcześniej tego dnia w synagodze (1,27) stanowił początek 

pogromu demonów, które bezradnie uciekają na rozkaz Jezusa. 

Ponownie zabrania im On mówić, aby nie ujawniły one Jego tożsamości                                

w niestosownym czasie i w niewłaściwy sposób. 

 

Dla Marka uzdrawianie i wyrzucanie demonów mają kluczowe znaczenie dla działalności 

Jezusa. 

Służą one jako Jego "audiowizualna pomoc", czyniąc obecność królestwa realną                 

i uchwytną, a jako takie są nierozdzielnie związane z głoszeniem Ewangelii, zarówno przez 

Jezusa, jak i przez Jego uczniów (6,12-13; 16,15-18). 

Jezus nazywa samego siebie lekarzem (2,17). Jego misją zaś jest poszukiwanie                    

i ratowanie tych, którzy się zagubili (Łk 19,10; zob. J 3,17; 12,47). 



Sam na sam z Ojcem na modlitwie (Mk 1, 35-39) 

 

ST: Ps 57,9; 88,14; 92,2; Pnp 3,2-4 

NT: 1 Tes 5,17 II Łk 4,42-43 

KKK: Jezus jako wzór modlitwy, 520, 2599-2606 

 

 

 [1, 35]  Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne, i tam się modlił. 
 

Gdy weźmie się pod uwagę opisane przed chwilą zdumiewające pokazy mocy,                    

z relacji o tym, że Jezus wstał wcześnie, by odejść na bok i się modlić, przebija prostota i 

pokora. 

Jezus, choć przemawia i działa z boską władzą, jak zwykły człowiek prosi Boga               

o prowadzenie. Wybrane przez Niego zarówno czas, jak i miejsce są szczególnie 

odpowiednie na modlitwę. 

Marek podkreśla, że była to wczesna godzina, kiedy jeszcze było ciemno, tak jakby 

Jezus, podobnie do psalmisty, pragnął uprzedzić wschód słońca w oddawaniu chwały Bogu: 

"Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę"  (Ps 57,9; zob. 

88,14; 92,2). 

Wzmianka o miejscu pustynnym przywodzi na myśl opis pustyni z wersetów                 

1,3-13 - miejsca odosobnienia, dzięki któremu wchodzi się w bliską relację z Bogiem. 

Świadomy, że odtąd tłumy już zawsze będą się do Niego zbiegać, Jezus jest 

zdeterminowany, by znaleźć czas potrzebny na odnawianie wspólnoty z Ojcem poprzez 

modlitwę (zob. Mk 6,46; 14,32-42). 

 

 [1, 36-37]  Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". 
 

Szymon występuje tu w imieniu tych licznych ludzi, którzy szukają Jezusa, ponieważ 

dostrzegają w Nim odpowiedź na swe najgłębsze tęsknoty. 

Powołując uczniów, Jezus wziął inicjatywę w swe ręce (1,16-20), lecz teraz to oni za 

Nim podążają, czy też "starają się Go wyśledzić". 

Może się tu kryć nawiązanie do opisu poszukiwania oblubieńca przez oblubienicę w 

Pieśni nad Pieśniami, interpretowanego przez starożytnych Żydów jako obraz oblubieńczej 

miłości Izraela ku Bogu: "po ulicach i placach, szukać będą ukochanego mej duszy. 

Szukałam go, lecz nie znalazłam" (Pnp 3,2-4). 



 Tak naprawdę "wszyscy szukają" Jezusa, niezależnie od tego, czy zdają sobie 

z tego sprawę, czy też nie. 

 

[1, 38]  Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem". 
 

Gdy uczniowie Go odnajdują, Jezus w odpowiedzi uroczyście ogłasza cel swej misji 

(podobną deklarację można znaleźć w J 18,37: " Piłat zatem powiedział do Niego:  A więc jesteś 

królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na 

świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu"). 

Zwrot po to wyszedłem odnosi się do czegoś więcej niż samo pojawienie się Jezusa w 

przestrzeni publicznej; to aluzja do tego, że Jezus został posłany na świat przez Ojca - za 

czym kryje się założenie Jego preegzystencji (por. Mk 9,37: " Kto przyjmuje jedno z tych dzieci 

w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie 

posłał"). 

Przyszedł On, by nauczać, czyli głosić królestwo (1,14), na coraz większą skalę. 

Na Jego zaś nauczanie, jak wyraźnie pokazują już opisane epizody (1,15-34), składają się 

nie tylko słowa, lecz również wywierająca dramatyczny wpływ na słuchaczy moc, dzięki 

której królestwo staje się w ich życiu rzeczywistością. 

Mówiąc pójdźmy, Jezus włącza swych uczniów w tę misję. 

Jego czas spędzony sam na sam z Ojcem utwierdził Go w samo - rozumieniu                

i przygotował na zbliżającą się zawieruchę, jaką będzie Jego działalność. 

 

[1, 39]  I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach                               

i wyrzucając złe duchy 
 

Marek kończy tę relację, streszczając działalność Jezusa w Galilei (tak jak czyni to w 

3,10-12): nauczał On o królestwie Bożym (zob. 1,14-15) i wyrzucał złe duchy, czyli 

wyzwalał ludzi z królestwa ciemności. 

Pierwszeństwo  ma tu nauczanie, a w miarę jak prawda Ewangelii zaczyna oświecać 

ludzkie umysły, demony nie mogą już dłużej nad nimi panować. 

Jezus prowadzi swą działalność głównie w synagogach, gdzie ludzie już wcześniej 

gromadzili się, by szukać Boga poprzez wspólnotową modlitwę i sprawowanie kultu. 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Jan Chryzostom [Złotousty]   
 

Cuda Jezusa 

 
 Marek, chcąc wskazać czas, dodał słówko: „zaraz”, Mateusz natomiast jedynie 

opowiedział cud, nie określając czasu. Inni powiadają także, że chora Go prosiła; Mateusz 

zaś i to przemilczał.  

Lecz nie ma w tym żadnego przeciwieństwa, bo jedno jest właściwością krótkiego, 

drugie zaś obszernego opowiadania. Ale dlaczego wstąpił do domu Piotra?  

Wydaje mi się, że dlatego, aby się pożywić, na co też wskazał ewangelista, mówiąc: 

„Wstała i posługiwała im” (Mt 8, 15).  
 

Wstępował bowiem do uczniów, jak do Mateusza po powołaniu go, zaszczycając ich, a 

zarazem podnosząc ich gorliwość.  

Ty zaś zwróć uwagę na poszanowanie, jakie okazał Mu Piotr. Mając bowiem w domu 

chorą świekrę, i to z wysoką gorączką, nie nalegał na Niego, aby wszedł do jego domu, ale 

czekał, aby dokończył nauczania i uleczył innych, a dopiero wtedy, gdy doń wstąpił, 

poprosił Go. 

 Tak już od początku uczył się dobro innych nad swoje własne przedkładać. I nawet nie 

zaprosił Go, ale On z własnej woli wstąpił po owych słowach setnika: „Nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój” (Mt 8, 8), okazując tym, jak bardzo miłował tego ucznia.                  

A przecież pomyśl, jakimi były domy owych rybaków; On jednak nie gardzi chatkami 

biednych, wstępuje do nich, pouczając nas wszystkich, byśmy odrzucili ludzką pychę. 
 

Czasem tylko słowami uzdrawia, innym razem i rękę wyciąga, czasami znowu czyni 

jedno i drugie, uwidaczniając swoje leczenie. Nie chciał bowiem czynić cudów w sposób 

zadziwiający, lecz uważał za stosowne jeszcze ukrywać się przed uczniami, aby oni                          

z wielkiej radości wszystkiego nie rozgłosili, 

 jak to miało miejsce, gdy wstąpił na górę [w czasie Przemienienia], kiedy to uznał za 

rzecz wskazaną przykazać im, aby nikomu o niczym nie mówili. 
 

 Dotknąwszy więc ciała, nie tylko ugasił gorączkę, ale także zupełnie przywrócił 

zdrowie. A ponieważ choroba była lekka, przez sposób uleczenia pokazał moc, czego by 

sztuka lekarska nie dokazała. Wiecie przecież, że po ustąpieniu gorączki chorzy potrzebują 

jeszcze długiego czasu, aby powrócić do pierwotnego zdrowia. Ale wtedy wszystko stało 

się naraz.  

 

 



I to nie tylko tu, ale także na morzu. Tam bowiem nie tylko wiatry i burze uśmierzył, ale 

także powstrzymał poruszenie fal, co było rzeczą nadzwyczajną: bo jeśli nawet burza 

ustanie, fale są poruszone jeszcze długi czas. Ale nie tak jest u Chrystusa. Wszystko od razu 

ustało, co także i na niewieście się spełniło.  

Dlatego ewangelista, opowiadając to [wydarzenie], powiedział: „I wstała i posługiwała 

im”, co świadczyło zarówno o mocy Chrystusa, jak i o uczuciu niewiasty okazanemu 

Chrystusowi. 
 

 Prócz tego można w tym widzieć także i co innego, a mianowicie, że Chrystus jednych 

uzdrawia dla wiary innych – tu Go inni prosili, podobnie jak to miało miejsce ze sługą 

setnika – a czyni to wtedy, gdy ten, kto ma zostać uzdrowiony, wierzy, ale ze względu na 

chorobę nie może do Niego przyjść, albo też gdy przez niewiedzę lub młody wiek nie ma o 

Nim wysokiego mniemania. 

 „Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził 

złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak spełniło się słowo Izajasza proroka:            

„On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8, 16n).  

 

Czy widzisz, jak rzesza coraz więcej wzrasta w wiarę? Nie chcieli bowiem odejść, 

chociaż czas naglił; nie uważali wcale, że nie w porę było przyprowadzanie chorych [do 

Jezusa]. Patrz, jak wielką liczbę tych, którzy zostali uzdrowieni, pomijają ewangeliści. Nie 

mówią o każdym z osobna i nie rozwodzą się, ale jednym zdaniem stwierdzają bardzo 

wielką liczbę cudów. 

 

 

Biblia Nawarska - Pismo 

Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. 

Apostolicum, Ząbki 2020 



 Mk 1, 29-31 : 
 

Teraz ukazana zostaje władza Jezusa nad chorobą. Tak, jak przy innych okazjach                 

(por. 5,41; 9,27), Marek przypomina, że aby uzdrowić kobietę, Pan "podniósł ją, ująwszy 

za rękę". 

"Jest wybitnym lekarzem w pełnym tego słowa znaczeniu. Lekarzem był Mojżesz, 

lekarzem był Izajasz, lekarzami byli wszyscy święci, ale tylko On jest lekarzem w 

najwyższym stopniu [...]. On jest lekarzem i lekarstwem równocześnie. 

Jezus dotyka jej i gorączka ustępuje. Niech dotknie również naszej dłoni, żeby zostały 

oczyszczone nasze uczynki, żeby wszedł do naszego domu: powstańmy z łoża, nie 

pozostawajmy w pozycji leżącej" (św. Hieronim). 

 

 Mk 1, 32-34 : 
 

Krótkie streszczenie działalności Jezusa przypomina, że akty Jego mocy nie są 

działaniami politycznymi. "Nie czyta się [...] w żadnym przypadku u żadnego z dawnych 

pisarzy, żeby ktokolwiek tyle kalectw, chorób, udręk śmiertelnych tak wielką mocą 

uzdrawiał" (św. Augustyn). 

Na zakończenie tego fragmentu (w.34) pojawia się zakaz rozgłaszania jego tożsamości 

przez złe duchy. Ten zakaz powtarza się niczym refren na pierwszym etapie działalności 

Chrystusa: nakazuje On milczenie uczniom (8,30; 9,9), chorym, których uzdrawia (1,44; 

5,43; 7,36; 8,26), jak również złym duchom, które Go rozpoznają (1,24-25. 34; 3,12),  a 

których świadectwa nie przyjmuje. 

Można pomyśleć, tak jak niektórzy Ojcowie Kościoła, że Jezus nie chce przyjąć 

świadectwa o prawdzie od tego, kto jest ojcem kłamstwa (por. J 8,44). 

Nakaz milczenia dla uczniów można z kolei wyjaśnić Bożą pedagogią, mającą na celu 

oczyszczenie idei Mesjasza, jaką miała większość współczesnych: Jezus chce, by 

rozumiano ją w świetle krzyża. 

 

 Mk 1, 35-39 
 

Po wyczerpującym dniu Pan wstaje bardzo wcześnie (w.35), żeby się modlić. W wielu 

miejscach NT wspomina o modlitwie Jezusa, ukazując w ten sposób wzór dla chrześcijan. 

Marek przedstawia modlitwę Jezusa na osobności w trzech uroczystych momentach: 

 na początku Jego życia publicznego (w.35) 

 w środku Jego działalności (6,46) oraz 

 na końcu, w Getsemani (14,32). 



"Rozpoczynając każdy dzień, by pracować u boku Chrystusa i pomagać tylu duszom, 

które Go szukają, pamiętaj, że jest tylko jedna droga: uciekać się do Pana.  

Jedynie na modlitwie i przez modlitwę uczymy się służyć innym!" (św. Josemaria 

Escriva, Kuźnia 72). 

Obcowanie z Jezusem urzekło wszystkich. 

Wydaje się, że Piotr i pozostali uczniowie chcą Go zatrzymać (w.36-37). Jednakże Jezus 

żyje dla swojej misji (w.38), którą jest nauczanie i głoszenie Ewangelii, ponieważ po to 

został posłany (por. Łk 4,43). 

Uczniowie zostają zaproszeni do towarzyszenia Jezusowi, tak jak później zostaną 

posłani, aby nauczać (3,14; 16,15). 

Nauczanie jest środkiem wybranym przez Boga do realizacji zbawienia (1 Kor 1,21; 2 

Tm 4,1-2), ponieważ wiara rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10,17; por. Iz 53,1). 

Jezus działa i naucza (Dz 1,1).  

Jego nauczanie nie polega tylko na słowach                                                                                           

- jest to nauka, której towarzyszy moc i skuteczność czynów. 

Dokonuje On tego dzieła przez sakramenty, a szczególnie przez odnawianie ofiary 

Kalwarii we Mszy Świętej (por. II Sobór Watykański, Sacrosanctum Concilium, 6). 

 

I czytanie :  Hi 7,1-4.6-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik?  Jak 

niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty.  Zyskałem miesiące 

męczarni, przeznaczono mi noce udręki.  Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i 

wstanę? Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku.  Ciało moje okryte 

robactwem, strupami, skóra rozchodzi się i pęka.  Czas leci jak tkackie czółenko i przemija 

bez nadziei.  Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Orygenes 

 

Życie ludzkie pokusą 

  

„I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” (Mt 6, 13).  
 



Słów: „Ale nas zbaw ode złego” nie ma u Łukasza. Zbawiciel nie każe nam modlić się o 

rzeczy niemożliwe, uważam więc za wskazane zastanowić się, jak można nam było polecić 

modlitwę o to, abyśmy nie weszli w pokuszenie, skoro całe życie człowieka jest 

pokuszeniem.  

Jak długo jesteśmy obleczeni w ciało, które walczy przeciwko duchowi (Ga 5, 17) i 

którego dążność wroga jest Bogu i „nigdy nie podporządkowuje się prawu Bożemu”                   

(Rz 8, 7), tak długo trwamy w pokusie.  

 

 Już Hiob nas pouczył, że całe ludzkie życie na ziemi jest pokuszeniem: „Czyż nie 

jest pokusą życie ludzkie na ziemi?” (Hi 7, 1).  

 To samo mówi Psalm 17: „W Tobie będę wyrwany z pokusy” (Ps 17/18, 30).  

 

Paweł zaś pisze do Koryntian, iż łaska Boża nie zapewnia nam wolności od pokus, lecz 

nie będziemy kuszeni ponad siły: „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która 

zwykła nawiedzać ludzi; wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie 

znieść, lecz zsyła wraz z pokusą pomoc, aby móc przetrwać” (1 Kor 10, 13).  
 

Nigdy nie jesteśmy wolni od pokus, lecz „musimy walczyć z ciałem, które do czego 

innego nie dąży i sprzeciwia się duchowi” (Ga 5, 17)...  
 

Całe życie człowieka na ziemi jest – jak powiedzieliśmy – pokuszeniem. Dlatego 

módlmy się o wybawienie od niego: nie w tym znaczeniu, byśmy nie byli kuszeni, bo jest to 

na ziemi niemożliwe, lecz byśmy pokusie nie ulegli. Kto ulega pokusie, wchodzi, moim 

zdaniem w pokusę i wpada w jej sieci.  

 

 Św. Augustyn  
 

Bojowaniem jest życie 

  

Kiedy do Ciebie przywrę całą moją istotą, skończy się dla mnie wszelaki ból i wszelki 

trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, 

których napełniasz, dźwigasz ku górze. Ponieważ jeszcze nie jestem pełen Ciebie, jestem 

dla siebie brzemieniem.  

Przyjemności, nad którymi trzeba płakać, toczą w moim życiu spór z przykrościami, 

jakimi należałoby się radować. Nie wiem, której stronie przypadnie zwycięstwo. 

 Zmiłuj się nade mną, Panie.  

 

Walczą też niedobre moje smutki z dobrymi radościami – i też nie wiem, która strona 

zwycięstwo odniesie.  

 tak, zmiłuj się nade mną, Panie.  

 



Ja nieszczęsny – oto wcale nie ukrywam swoich ran. Tyś lekarzem, a ja ciężko choruję. 

Nad nędzarzami się litujesz, a ja nędzarzem jestem. Czyż nie jest bojowaniem nasze życie 

ludzkie na ziemi? 


