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Mk 1, 21-28
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i
z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.
Kontekst: Uwolnienie opętanego przez ducha nieczystego to pierwszy z cudów opisanych w
Ewangelii według św. Marka. Jezus przynosi przede wszystkim uzdrowienie duchowe...
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie
do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.
Obraz: Wyobraź sobie, że razem z Jezusem i jego uczniami jesteś w synagodze w Kafarnaum. Jak
wygląda to miejsce? Czy jest tam dużo ludzi? Jaka atmosfera tam panuje?
Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz, np. o łaskę wiary w moc Jezusa w moim życiu lub o łaskę
uzdrowienia...
1. “Zdumiewali się Jego nauką…”
a. Mieszkańcy Kafarnaum w każdy szabat chodzili do synagogi i nic nie zapowiadało, że akurat
tego dnia wydarzy się coś wyjątkowego. Może wielu z nich udało się na nabożeństwo
rutynowo, z przyzwyczajenia… Skąd my to znamy, w końcu trzeba pójść w niedzielę do
kościoła...
b. Jezus naucza “jak ten który, ma władzę”. Słowo “władza” może budzić różne skojarzenia...
Przyglądaj się Jezusowi nauczającemu “jak ten, który ma władzę”. Przysłuchuj się Jego mowie,
przypatruj się Jego gestom, twarzy, spojrzeniu…
Jakie uczucia budzi w tobie Jezus nauczający w taki sposób? Skąd pochodzi i na czym polega władza
Jezusa?
2. “Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany...”

a. Być może ludzie, którzy przychodzili na nabożeństwa w tej miejscowości byli już
przyzwyczajeni do tego, że jest wśród nich także człowiek opętany. Możliwe, że nie robiło to
już na nich wielkiego wrażenia, a żaden z uczonych w Piśmie nie był w stanie pomóc temu
człowiekowi. Wizyty w synagodze stały się zwykłymi rytuałami religijnymi bez wiary w
działanie Boga żywego...
b. Przyglądaj się spotkaniu Jezusa z człowiekiem opętanym...
Słowa wypowiedziane przez ducha nieczystego pokazują, że sama wiedza, kim jest Jezus,
nie wystarczy do tego, żeby On był obecny i działał w moim życiu...
c. Jezus nie wchodzi w dialog z duchem nieczystym. Mówi bardzo stanowczo: “Milcz i wyjdź z
niego”. Jego słowo ma moc zmieniać rzeczywistość. Jezus nie chce nic robić na pokaz, dla
poklasku. Wyrzuca złego ducha, bo pragnie zbawić człowieka opętanego, któremu nikt inny nie
jest w stanie pomóc...
Jakie odczucia, pragnienia budzi we mnie ta scena ujawnienia się złego ducha i działania Jezusa z
mocą?
3. “Co to jest?”
Przyglądaj się temu, w jaki sposób ludzie zebrani w synagodze reaguję na to zdumiewające
wydarzenie. Czy rozmawiają ze sobą, czy też zastygli w bezruchu i trwają w zadziwieniu…? Być może
ktoś podchodzi do człowieka uwolnionego spod władzy ducha nieczystego? Jak zachowuje się
uzdrowiony?
Jakie odczucia rodzą się we mnie, gdy jestem w tej scenie? Na czym polega “nowość”, którą
wprowadza Jezus do mojego życia?
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co jest teraz w twoim sercu...
Ojcze nasz…

