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KKK 547 

Słowom Jezusa towarzyszą liczne 

„czyny, cuda i znaki” (Dz 2, 22), 

które ukazują, 

że Królestwo jest w Nim obecne. 

Potwierdzają one, 

że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem 

(por. Łk 7, 18-23).



KKK 548 

Znaki wypełniane przez Jezusa świadczą 

o tym, że został posłany przez Ojca (por. J 5,36; 

10,25). Zachęcają do wiary w Niego (por. J 10,38). 

Tym, którzy zwracają się do Jezusa z wiarą, udziela 

On tego, o co proszą (por. Mk 5,25-34; 10,52). 

Cuda umacniają więc wiarę w Tego, który pełni 

dzieła swego Ojca; świadczą one, że Jezus jest 

Synem Bożym (por. J 10, 31-38). 

Mogą jednak także dawać okazję do „zwątpienia” 

(Mt 11,6). Nie mają zaspokajać ciekawości 

i magicznych pragnień. 

Mimo tak oczywistych cudów Jezus jest przez 

niektórych odrzucany (por. J 11, 47-48); 

oskarża się Go nawet o to, że działa mocą złego 

ducha (por. Mk 3, 22).



KKK 549 

Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich cierpień: 

głodu (por. J 5,5-15), 

niesprawiedliwości (por. Łk 19,8), 

choroby i śmierci (por. Mt 11,5), 

Jezus wypełnił znaki mesjańskie. 

Nie przyszedł On jednak po to, by usunąć wszelkie 

cierpienia na ziemi (por. Łk 12,13.14; J 18,36), 

ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli –

niewoli grzechu (por. J 8,34-36), 

która przeszkadza ich powołaniu 

do synostwa Bożego 

i powoduje wszystkie inne ludzkie zniewolenia.



KKK 550 

Przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa 

Szatana (por. Mt 12,26): 

„Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, 

to istotnie przyszło do was Królestwo Boże” 

(Mt 12,28). 

Egzorcyzmy Jezusa wyzwalają ludzi spod władzy 

złych duchów (por. Łk 8,26-39). 

Uprzedzają one wielkie zwycięstwo Jezusa nad 

„władcą tego świata” (J 12,31). 

Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone 

przez krzyż Chrystusa: 

Regnavit a ligno Deus – „Bóg zakrólował z krzyża” 

(por. hymn Vexilla Regis).



Cuda Pana Jezusa:

- uzdrowienia;

- wskrzeszenia;

- egzorcyzmy;

- rozmnożenia żywności;

- dotyczące przyrody i materii.



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 (Mk 1, 23-28).



Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadłszy 

na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie 

oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, 

dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź 

oczyszczony! Zaraz trąd go opuścił, i został 

oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 

odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie 

mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 

oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, 

na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął 

wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, 

tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, 

lecz przebywał w miejscach pustynnych. 

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego 

(Mk 1, 40-45).



Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich: 

Przeprawmy się na drugą stronę. 

Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był 

w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle 

zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, 

tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał 

w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go 

i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to 

nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, 

zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! 

Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi 

jesteście? Jakże brak wam wiary! 

Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: 

Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro 

są Mu posłuszne? (Mk 4, 35-41).



Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

I znowu Żydzi porwali za kamienie, 

aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: 

Ukazałem wam wiele dobrych czynów, 

które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów 

chcecie Mnie kamienować? 

Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie kamienujemy cię 

za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, 

będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. 

(…)

Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, 

to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, 

to choćbyście Mi nie wierzyli, 

wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, 

że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu

(J 10, 30-33.37-38).



Polecenia:

1. Określ funkcję dokonywanych przez Pana 

Jezusa czynów, cudów i znaków.

2. Przedstaw związek dokonywanych przez Pana 

Jezusa czynów, cudów i znaków z Królestwem 

Bożym.

3. Omów jeden z wymienionych cudów 

dokonanych przez Pana Jezusa.

4. Zadanie dodatkowe: 

Przeczytaj rozdz. 11 Ewangelii według św. Jana 

i streść go w 10 punktach. 



Dziękuję za uwagę!

Króluj nam, Chryste!

Ilustracja: Carl Bloch, Jezus Chrystus uzdrawia niewidomego (Wikipedia).
Prezentacja: Syracydes.pl 


