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(Mk 1,40-45:  Biblia Tysiąclecia)      11   II   2018 

 

(40) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił 

Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. (41)Zdjęty litością, 

wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, 

bądź oczyszczony! (42) Natychmiast trąd go opuścił i został 

oczyszczony. (43) Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 

odprawił, (44)mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się 

kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 

świadectwo dla nich. (45) 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.  
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Jan Chryzostom   
 

Jako Pan go uzdrawia 

 
 „Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, 

padł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!»” (Mt 8, 1nn).  
 

Był rozumny i miał wielką wiarę ten, który przystąpił. Nie przerwał bowiem nauki, nie 

przecisnął się przez otaczającą rzeszę, ale zaczekał na stosowną chwilę, i gdy Jezus 

zstępował z góry, przystąpił do Niego, i to nie w zwyczajny sposób, ale z wielkim zapałem 

i na klęczkach prosił Go, jak to opowiada inny ewangelista (Mk 1, 40), ze szczególną 

wiarą i prawdziwym o Nim przekonaniem. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 Nie powiedział bowiem: „Gdy poprosisz Boga” lub „Gdy się pomodlisz”, ale „Jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić”. Nie powiedział też: „Panie, oczyść mnie”, ale Jemu 

wszystko oddaje, Jego robi panem swego uzdrowienia, czym świadczy, że On posiada 

wszelką moc. A cóż powiesz, jeśli zdanie trędowatego było fałszywe? Trzeba je było więc 

zganić, sprostować.  

Czy jednak to uczynił? Nie, ale owszem przeciwnie, pochwala i potwierdza to, co tenże 

powiedział. Jezus nie powiedział: „Bądź oczyszczony”, ale „Chcę, bądź oczyszczony”...  
 

Aby potwierdzić mniemanie całej rzeszy i trędowatego o swojej władzy dodał: „Chcę”.  
 

I nie tylko powiedział, a nie uczynił, ale zaraz nastąpił czyn. Jeśliby niedobrze 

powiedział, a słowa Jego byłyby bluźnierstwem, to nie nastąpiłby skutek. Tu zaś natura 

ustąpiła na rozkaz, i to z niesłychaną szybkością, bo szybciej aniżeli ewangelista to 

wyraził.  

Słowo bowiem „natychmiast” dłuższego wymaga czasu na wymówienie niż szybkość 

spełnionego cudu.  

 

 I nie tylko powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”, ale także wyciągnąwszy rękę, 

dotknął go.  
 

I nad tym trzeba się głęboko zastanowić. Dlaczego bowiem oczyszczając go wolą                       

i słowem, dotknął go jeszcze ręką? Mnie się zdaje, że nie z innej przyczyny, jak dlatego, 

by okazać, że On nie jest pod Prawem, ale nad Prawem i że dla czystego nic nie jest 

nieczyste... 

 

A więc Pan, aby okazać, że niejako sługa, ale jako Pan go uzdrawia, dotyka chorego. 

Ręka Jego nie tylko nie zaraziła się trądem, ale ciało trędowatego stało się czyste od tej 

ręki.  

 Przyszedł bowiem nie tylko po to, aby ciała uzdrawiać, ale również, by dusze 

przyprowadzić do wiary...  
 

Nauczając, że o duszę trzeba mieć przede wszystkim staranie, że trzeba ją oczyszczać             

i bać się jedynie grzechu, który jest trądem [duszy], a zaniechać zewnętrznych oczyszczeń 

– trąd nie przeszkadza, by człowiek był cnotliwy – On pierwszy dotyka trędowatego i nikt 

Mu tego nie bierze za złe. Sędziowie nie byli bowiem przekupieni, widzowie nie byli 

przejęci złością i dlatego nie czynili Mu wyrzutów, ale zdjęci podziwem dla cudu 

odeszli, uwielbiając Jego niepojętą moc tak w mowie, jak i w czynie. 
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 św. Chromancjusz z Akwilei  (+408) 
 

Chcę, bądź uzdrowiony! 

 
 

Wielka była wiara tego trędowatego i doskonałe wyznanie! Najpierw oddał cześć, a 

następnie rzekł: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mt 8, 2nn). Tym, że oddał 

cześć, wykazał, że uznaje Bogiem tego, którego uczcił, ponieważ Prawo nakazywało 

oddawać cześć jedynie Bogu.  

 A następnie mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, błaga Jego 

wszechmoc, naturę o Boskiej mocy oraz Pana o skutecznej woli, aby On tylko 

zechciał.  

 

Wiedział bowiem, że potęga Boskiej mocy podlega Jego woli. A ponieważ uwierzył, że 

dla Syna Boga jedynie to, czego On chce, może się stać, a On może chcieć, dlatego mówi: 

„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 

Słusznie więc Pan, uznając oddanie i wierność ducha u trędowatego, który uwierzył, dla 

potwierdzenia jego wiary, natychmiast wynagradza go zdrowiem, mówiąc: „Chcę, bądź 

uzdrowiony”. 

 Następnie „wyciągnąwszy rękę, dotknął go. I natychmiast został oczyszczony ze 

swego trądu”.  
 

Przez te słowa Pan jawnie oświadczył, że jest Panem wszelkiej mocy wedle tego, w co 

uwierzył trędowaty. Natychmiast bowiem skoro tylko zechciał, moc wypełniła wolę Jego 

potęgi, i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony!” I natychmiast został oczyszczony ze swego 

trądu. 

 „I rzekł do niego Jezus: «Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się 

kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz na świadectwo im»”. 
  

Pan nakazuje temu, którego oczyścił z trądu, aby pokazał się kapłanowi i aby złożył za 

siebie ofiary przepisane przez Prawo. Chciał tym okazać, że tajemnice Prawa zostały przez 

Niego wypełnione, i zganić niewierność kapłanów, bo przecież widzieli oczyszczenie 

trędowatego, którego ani Prawo, ani kapłani nie mogli oczyścić. 

 

 Powinni więc byli uznać Go za Syna Bożego i za Pana Prawa lub też, jeśli nie chcieli 

tego uczynić, Jego sprawiedliwością, wiarą i samym świadectwem czynu przyjąć 

potępienie swojej niewierności. Kto bowiem mógł mocą własnej potęgi uzdrowić 

trędowatego, którego Prawo uzdrowić nie mogło, jak nie Ten, który jest Panem Prawa i 

Bogiem wszelkich mocy, o którym czytamy w Piśmie: „Pan mocy jest z nami, obrońca 

nasz, Pan Bóg zastępów” (Ps 45, 8).  
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Bo ów trędowaty, nim jeszcze został uzdrowiony, przez wyznanie swej wiary uwierzył 

w Syna Bożego, Boga; kapłani natomiast nie chcieli uwierzyć, choć widzieli moc Bożego 

działania...  

Rozumiemy więc, że Pan dlatego nakazał uzdrowionemu z trądu złożenie za siebie 

ofiary przepisanej Prawem, aby przez to pokazać, że jest twórcą nadanego przykazania 

Ewangelia i że przez Niego zostały dopełnione w prawdzie te tajemnice, które uprzednio 

zostały objawione w figurach. 

 

 św. Hieronim   
 

Uzdrowienie trędowatego 

 
 „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mt 8, 2nn). Ten, kto błaga wolę, nie 

wątpi o mocy. 

 „I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony»”. Gdy Pan 

wyciągnął rękę, trąd natychmiast ustąpił. Jednocześnie popatrz, jaka pokorna odpowiedź, i 

to bez chełpliwości. 

 Tamten powiedział: „Jeśli chcesz”, Pan odpowiedział: „Chcę”; tamten uprzedza: 

„Możesz mnie uzdrowić”, Pan dołącza się, mówiąc: „Bądź oczyszczony”.  

 

Nie należy jednak łączyć, jak to czyni wielu łacinników, i czytać: „Chcę, abyś był 

oczyszczony”, ale oddzielnie: najpierw rzekł: „Chcę”, a następnie rozkazał:                           

„Bądź oczyszczony”.  

 

 „I rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił”.  

I zaprawdę, po co miał mówić, skoro samo ciało mówiło.  

 

 „Ale idź, ukaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą Mojżesz nakazał na 

świadectwo dla nich”. 

 Z powodu wielorakich przyczyn wysłał go do kapłana. Najpierw dla pokory, aby oddać 

cześć kapłanom. Prawo bowiem nakazywało, aby ci, którzy zostali oczyszczeni z trądu, 

złożyli dary kapłanom. Następnie, aby oni ujrzawszy, że trędowaty został uzdrowiony, 

uwierzyli Zbawcy albo nie uwierzyli: jeśliby uwierzyli, zostaliby zbawieni, jeśli zaś by nie 

uwierzyli, aby nie mieli usprawiedliwienia. I w końcu dlatego, aby – co Mu bardzo często 

zarzucano – nie zdawało się, że gwałci Prawo. 
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 św. Tomasz z Akwinu   
 

Moc sakramentu 

 
 

Następnie dotknął go, aby podać naukę o swej mocy, która jest zawarta                                     

w sakramentach, bo [w nich] nie tylko wymaga się tego, co jest dotykalne, ale i słowa. 

Gdy więc słowo dochodzi do elementu [materialnego], wtedy jest sprawowany sakrament. 

 
 
 

 

Uzdrowienie trędowatego (Mk 1, 40-45) 

 

 

Wzmianka o Jezusowym nauczaniu w Galilei stanowi przejście do następnej sceny, 

mówiącej o uzdrowieniu trędowatego (Mk 1,40-45), kolejnym cudzie Mistrza z 

Nazaretu, których całą serię Marek przedstawia na początku swojej ewangelii. 

Różniło się ono od poprzednich uzdrowień przede wszystkim tym, że inicjatywa po 

raz pierwszy należała tutaj do chorego.  

Dotychczas chorzy byli bierni. W przypadku teściowej Szymona to uczniowie 

,,powiedzieli Mu o niej” (Mk 1,30). Inni chorzy z Kafarnaum, których Jezus uzdrawiał 

w domu Szymona, byli przynoszeni. Tutaj trędowaty sam przyszedł do Jezusa.                      

Marek zaznacza, że przyszedł on do Jezusa, padł na kolana oraz prosił Go (Mk 1,40). 

 Tak bezpośrednie spotkanie z trędowatym należy uznać za sytuację 

niezwykłą.  

Trędowaci mieli bowiem w starożytności status ludzi włączonych ze wspólnoty. Trąd 

był uważany za ten rodzaj nieczystości, który wykluczał ze społeczności i oczywiście z 

kultu religijnego.  

Pod tym względem Prawo zawarte w Starym Testamencie, którym kierowali się Żydzi, 

nie różniło się zbytnio od prawa w innych religiach. W Biblii mianem trądu określano 

wszelkie choroby skóry. Stwierdzenie zaś, czy ktoś jest rzeczywiście chory na trąd, czy 

cierpi na jakąś inną chorobę, należało do kapłanów.  
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Dalsze wersety Kpł 13 dokładnie podają, jak odróżnić trąd od innych chorób. Jeśli 

stwierdzono u kogoś, to jego los był opłakany. Kapłan stawiał bowiem diagnozę nie po to, 

aby rozpoczęć leczenie, ale aby ustalić, czy nie ma podstaw, aby ogłosić kogoś nieczystym 

i wyłączyć ze społeczności zdrowych.  

Prawo określało surowe przepisy obowiązujące trędowatych: ,,Trędowaty, który 

podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę 

zasłoniętą i będzie wołać: <Nieczysty, nieczysty!>. Przez cały czas trwania tej choroby 

będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 

obozem.” (Kpł 13,45-46). 

 Biorąc to wszystko pod uwagę, lepiej rozumiemy niezwykłość sceny, o której traktuje 

omawiany fragment. Trędowaty w Ewangelii św. Marka opuścił miejsce odosobnienia. 

Nie ostrzegł on Jezusa przed niebezpieczeństwem zaciągnięcia rytualnej nieczystości. 

Natomiast przyszedł do Niego, padł przed Nim na kolana i zwrócił się z gorącą prośbą.  

Wszystko to sprzeciwiało się nakazom Prawa. Zwyciężyła jednak nadzieja na 

uzdrowienie i wiara w to, że Jezus może tego uzdrowienia dokonać. Dlatego skierował do 

Niego prośbę: ,,Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mk 1,40). 

 Niezwykła była reakcja Jezusa. Na widok cierpienia trędowatego, ale i jego wiary 

Jezusa ,,zdjęła litość” (Mk 1,41).  

W innych miejscach Ewangelii św. Marka również widzimy tę samą reakcje Jezusa na 

ludzką nędzę (np. ,,Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, 

byli bowiem jak owce nie mające pasterza” [Mk 6,34; por. Mk8,2]). To wewnętrzne 

poruszenie Jezusa nie jest jednak tylko znakiem ludzkiej wrażliwości, litości czy słabości, 

W Księdze Kapłańskiej czytamy: 

,,Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 

nabrzmienie albo wysypka, albo biała 

plama, która na skórze ciała jest oznaką 

trądu, to przyprowadzą go do kapłana 

Aarona, albo do jednego z jego synów 

kapłanów” (Kpł 13,1-2). 
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ale jest znakiem Bożej mocy i miłosierdzia. Jezus zareagował jak Bóg litujący się nad 

Niniwą w historii Jonasza.  

Wewnętrzne poruszenie to jednak nie wszystko. Za nim szło działanie: Jezus 

,,wyciągnął rękę i dotknął go” (Mk 1,41). Ten gest jest znaczący. Wyciągnięcie ręki  w 

Biblii zawsze jest znakiem działalności Boga lub działania w imieniu Boga (Wj 3,20). 

Jezus dotknął trędowatego, co było wyraźnym złamaniem nakazów Prawa, gdyż 

powodowało zaciągnięcie nieczystości rytualnej. 

 Wobec ludzkiego cierpienia Prawo traci jednak swoją zobowiązującą moc.  

Temu gestowi towarzyszyły słowo Jezusa: ,,Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1,41), 

który przemawia tutaj z mocą i Bożym autorytetem. 

 Nastąpiło uzdrowienie. Marek podaje, że dokonało się ono natychmiast, a tym 

samym jeszcze mocnej zaznacza, że Jezus dysponował mocą Bożą.  

Szczególnie wyraźnie to widać, gdy przypominamy sobie inne przykłady uzdrowień z 

trądu, o których czytamy w Piśmie Świętym.  

Są to historie uzdrowienia Miriam, siostry Mojżesza (Lb 12, 13-15), oraz Naamana, 

wodza syryjskiego (2 Krl 5,8-14). 

 Trędowatego Jezus uzdrowił ,,natychmiast”, natomiast w przypadku zarówno 

Miriam, jak i Naamana potrzeba było dłuższego czasu.  

 Chociaż sam Mojżesz błagał Boga o uzdrowienie siostry, to nastąpiło to 

dopiero po siedmiu dniach.  

 Podobnie Naaman odzyskał zdrowie dopiero po udaniu się po Jordanu                    

i siedmiokrotnym zanurzeniu w rzece. 

 

 Zastanawiająca wydaje się być reakcja Jezusa po dokonaniu uzdrowienia.  

Wers Mk 1,43 możemy przetłumaczyć bardzo dosadnie: ,,Rozgniewany (silnie 

wzburzony), odprawił go (odpędził/wyrzucił go)”.  

Odprawiając go, nakazał mu milczenie. Wers ten jest trudny do interpretacji.  

Mateusz i Łukasz opuścili go w swoich wersjach opisu tego wydarzenia (por. Mt 8,1-4 i 

Łk 5,12-16). W ten sposób nie nastręczają one trudności – wszystko odbyło się w łagodny 

sposób.  
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 Jak więc poprawnie odczytać to, co Marek chce nam powiedzieć?  

Trzeba zauważyć, że Marek z jednej strony podkreśla boska naturę Jezusa, ukazuje Go 

jako Syna Bożego. Z drugiej jednak strony w wyjątkowy sposób akcentuje Jego 

człowieczeństwo. 

Wydaje się, że właśnie odniesienie do ludzkiej natury Jezusa                                            

jest kluczem do odczytania tej sceny. 

 Jak wspomniano, Prawo nakazywało całkowite usunięcie trędowatego ze 

społeczeństwa. Trędowaty z omawianego fragmentu złamał zakaz rozdzielania zdrowych 

od chorych, a Jezus , dotykając go – również.  

Wydaje się, że Mistrz z Nazaretu, poruszony wewnętrznie, zrobił to mimowolnie. 

Cierpienie ludzkie wzbudziło w Nim litość, więc zareagował bez zastanowienia, ale jako 

człowiek swoich czasów spostrzegł od razu, że przekroczył Prawo, co mogło mieć 

negatywny wpływ na Jego misję, i to zburzyło Jego wewnętrzny spokój. Zareagował więc 

gwałtownie. Próbując jakoś wyjść z tej sytuacji, surowo nakazał milczenie uzdrowionemu 

z trądu, odprawił go, każąc udać się do kapłana i zrobić to, co nakazuje Prawo. Wszystko 

to jednak na próżno. Zgodnie w Ewangelią  św. Marka, to właśnie oskarżenie o złamanie 

Prawa rozpoczęło wrogość między Jezusem z przywódcami żydowskimi. 

 W Ewangelii św. Marka bezpośrednio po uzdrowieniu trędowatego następuje 

seria pięciu wydarzeń (Mk 2,1-3,6), w których przywódcy ludu dają wyraz swojego 

sprzeciwu wobec Jezusa. 

 Po dokonanym cudzie Jezus polecił uzdrowionemu, aby udał się do kapłana                    

i złożył ofiarę za swe oczyszczenie. Chodziło o wypełnienie przepisu Prawa, który mówi, 

że tylko specjalnie wyznaczony do tego kapłan może potwierdzić, że dany człowiek nie 

jest trędowaty (Kpł 13,49), dzięki czemu zostaje mu przywrócona pełnia praw. 

Jednocześnie był on zobowiązany do złożenia przy tej okazji ofiary w świątyni (Kpł 14,2-

32), co miało zaświadczyć, że jest on już rytualnie czysty i jako taki może dołączyć do 

wspólnoty, z której został wcześniej wykluczony.  

Za wzmianką o poleceniu udania się do kapłana kryła się jeszcze jedna myśl. Ma ona 

wyraźne odniesienie do najważniejszego celu działalności Jezusa: przyszedł On po to, 

aby przywrócić właściwą relację ludzi do Boga. Uzdrowienie pozwoliło trędowatemu 

wrócić do społeczeństwa Ludu Bożego, pozwoliło mu też powrócić do świątyni, w której 

mógł oddawać cześć Jedynemu Bogu. 

 Mimo wyraźnego zakazu Jezusa (Mk1,44) uzdrowiony zaczął rozpowiadać o tym, 

co zaszło. Skutek tego był taki, że Jezus nie mógł już swobodnie poruszać się po Galilei, 

ale musiał wrócić do Kafarnaum.  
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"Głębiny miłosierdzia"  o. Augustyn Pelanowski 

Rozdział 7  - Czystość 

 

Wszelka czystość jest elementem piękna i może budzić zachwyt, zadowolenie, a nawet 

szczęście. Sprzątamy mieszkanie, aby było czyste, bo w czystym pomieszczeniu dobrze 

się czujemy. Oczyszczamy meble z kurzu, czyścimy buty i ubrania. Kąpiel daje przyjemną 

satysfakcję czystości. Brudne, spocone ciało może rodzić dyskomfort psychiczny, a                    

u drugich osób, co najmniej niechęć spowodowaną niemiłym zapachem. 

Nie wyobrażamy sobie, by spożywać obiad na talerzach nie mytych od tygodni, na 

których rozlokowały się już kolonie bakterii, tworząc rdzawe, tłuste plamy. Nie używamy 

sztućców, na których pozostają relikty poprzedniego posiłku. Budziłoby to obrzydzenie. 

Do tego miejsca zarówno ateiści, jak i ludzie wierzący, są zgodni.  

Co jednak oczyszcza nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim pokłady głębsze niż 

samoświadomość i dusza? Czy oczyszczone ze wstrętu do siebie spojrzenie może być 

istotniejsze niż czysta koszula albo brak brudu pod paznokciami? Czy czyste spojrzenie, 

jakim obdarzamy drugiego człowieka, pozbawione pożądania lub pogardy, nie jest 

ważniejsze od wymytych przed świętami okien? 

Zawsze mnie zadziwiało, dlaczego niektórzy ludzie, mający odczucie nieczystości 

spowodowanej grzechami, odczuwają przymus sprzątania mieszkania i częstego prania 

ubrań, zbierania kolekcji perfum czy wyjątkowo intensywnych kosmetyków. W końcu 

zrozumiałem, że ich potrzeba oczyszczenia, nie znajdując satysfakcji we właściwej 

przestrzeni, zostaje przeniesiona na inny poziom. 

Wszyscy czujemy, że czystość jest konieczna, nie tylko w naszym otoczeniu lub 

zewnętrznym wyglądzie naszej osoby. Nieczyste myśli i nieczyste motywy, brudne 

sumienie i nieuczciwe postępowanie, podejrzane zachowanie i śmierdzące sprawy - 

wszystko to bierze się z czegoś jeszcze bardziej zatęchłego, co tkwi w nas samych. 

    Skąd się bierze wszelka nieczystość w naszym postępowaniu? 

Ze skupieniu na sobie, z zajmowania się sobą. 

Trędowaty to człowiek chory na paskudne schorzenie ciała, ale zdaje mi się, że jeszcze 

bardziej trędowaty jest ten, kto patrzy na siebie  z obrzydzeniem, nawet jeśli jego ciało nie 

jest pokryte gnijącymi strupami. Obrzydzenie sobą to efekt wieloletniego skupienia na 
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sobie - swoim wyglądzie, pozycji zajmowanej w społeczności, na walorach seksualnych, 

klasyfikacji intelektualnej, na każdym wypowiedzianym słowie i na każdym geście. 

Dlatego, jakże zdrowo brzmią słowa Pawła, kiedy wyznaje, że jego troską nie jest 

zajmowanie się sobą, tylko troska o zbawienie innych! 

Przeczuwałem, od momentu, gdy tylko moje źrenice odwiedziły gabinet tego rozdziału 

z Księgi Kapłańskiej, że opis trędowatego jest zaszyfrowaną informacją, o wiele 

bardziej cenną, niż psychologiczny wgląd dokonany przy dogłębnej analizie. 

Ktoś, kto włóczył się po drogach Ziemi Świętej, mając rozwichrzone włosy, zasłoniętą 

brodę, obsypany plamami lub obrzękami na skórze i krzyczący trwożliwie: "nieczysty!", 

nie mógł być niezauważony. Na kogoś takiego wszyscy zwracali uwagę i to chyba właśnie 

taka sytuacja jest prawdziwie trędowatym życiem. 

Jeśli Satry Testament jest przede wszystkim pewnym przygotowaniem do zrozumienia 

prawdy o człowieku, która objawiła się z błyskiem gromu w Chrystusie, to opisy 

trędowatych są w rzeczywistości opisem generacji ludzi zapatrzonych w siebie                            

i żądających od otoczenia uwagi za wszelką cenę, przez wymuszanie na innych litości                    

i żalu. 

 Nieczysty jest ten, kto za wszelką cenę chce zwrócić uwagę na siebie!  

Nie tylko z powodu grzechu lub czegoś ohydnego. 

 Ktoś może być nieczysty, gdy domaga się uwagi innych z powodu doznanego 

uzdrowienia! Trędowaty duchowo posłuży się wszystkim, by inni na niego zwrócili uwagę 

[...] Zauważmy, postawa Jezusa jest w jawnej opozycji do takich ambicji. 

Jezus nie chce być w centrum uwagi, nie chce iść przez miasto z dumnie 

podniesionym czołem, nie otwiera też gabinetu medycyny alternatywnej. Nie pławił się               

w ludzkim uwielbieniu. Zupełnie inaczej zachowuje się trędowaty. Nawet z uzdrowienia 

uczynił SHOW! 

Jezus nie tylko dlatego surowo mu zakazywał rozgłaszania cudu, że chciał uchronić 

własną skromność, ale też dlatego, że chciał uzdrowić trędowatego z przyczyny jego 

choroby: z chorej potrzeby zwracania na siebie uwagi. Łatwiej jednak kogoś uzdrowić z 

trądu ciała niż z trędowatych pragnień i równie trędowatego myślenia.  

 Ale co to jest trędowate myślenie? 

"(1) Dalej powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: (2) Jeżeli u kogoś na skórze 

ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego 

ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z 

jego synów kapłanów. (3) Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze ciała: jeżeli włosy 
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na chorym miejscu stały się białe i jeżeli znak zdaje się być wklęśnięty w stosunku do 

skóry ciała, jest to plaga trądu. Kapłan stwierdzi to i uzna człowieka za 

nieczystego. (4) Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie zdaje się 

być wklęśnięta w stosunku do skóry i włosy nie pobielały, to kapłan odosobni chorego 

na siedem dni. (5) Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli kapłan stwierdzi, że 

plama nie powiększa się, nie rozszerza się na skórze, to odosobni go znowu na 

siedem dni. (6) Potem, siódmego dnia, kapłan znowu go obejrzy. Jeżeli plama stała 

się matowa i nie rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. To była 

zwykła wysypka. Wypierze ubranie i będzie czysty. (7) Jeżeli jednak wysypka 

rozszerzyła się na skórze po stawieniu się chorego przed kapłanem w celu 

oczyszczenia, w takim razie stawi się on przed kapłanem po raz drugi. (8) Kapłan 

obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze, uzna go za 

nieczystego: jest to trąd.  

(45) Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy 

w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! (46) Przez cały 

czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego 

mieszkanie będzie poza obozem." (Kpł 13, 1-8.45-46). 

Trudno uznać ten zapis za wskazówki medyczne, raczej za objawienie prawdy o nas 

samych - o trędowatym odniesieniu do życia. 

Cóż bowiem może oznaczać plama, nabrzmienie lub wysypka - skupienie na sobie, na 

swoim ciele, na prestiżu, na swojej pozycji, lęk przed tym, żeby się nie splamić, żeby 

zawsze okazywać się dojrzałym, poważnym, niesplamionym - nabrzmienie pychy! Istnieją 

i tacy, którzy wykorzystują swoje splamienie moralne, by zaimponować innym i napawać 

się ich uwagą. Jakież to trędowate odniesienie do siebie samego. 

Białe włosy to nasza skłonność do nieustannego wybielania się, usprawiedliwiania, 

zakrywania swych wad. Wklęśnięcie skóry to ilustracja niezadowolenia z siebie, 

zapadnięcia się w sobie. O twarzy dumnego Kaina, gdy chodził smutny z powodu przyjętej 

przez Boga ofiary Abla, napisano, że była zapadnięta, wklęśnięta. 

Im bardziej bowiem dbamy o swój wizerunek, pragnąc okazać się wspaniałymi                      

i godnymi uwagi, tym bardziej lękamy się, że okażemy się nędzni i omylni, nieciekawi, a                 

nawet pełni wad. Jeśli chcemy się przekonać, czy mamy w sobie trędowate przekonania             

o życiu, wystarczy przyjrzeć się naszym reakcjom na sytuacje, gdy w czymkolwiek 

zostaliśmy pominięci. 

Zignorowanie, pominięcie nas a wyróżnienie kogoś innego - jeśli budzą w nas złość, 

ból, żal, bunt i pragnienie odwetu, są oznakami trędowatego myślenia, pychy 

domagającej się dla nas pierwszej pozycji, ale ostatecznie wpychającej nas w stany 

niechęci, wstrętu i złości. Następstwem są obmowy, krytyka, użalanie się, oburzenie, 

wycofanie i odosobnienie.  
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 Trędowaty miał mieszkać w odosobnieniu, poza obozem, poza 

społecznością. 

Pewien chłopiec został zaproszony przez księdza na oazę. W czasie mszy świętej, 

pierwszej podczas wyjazdu, ksiądz wyszedł ze znakiem pokoju do wszystkich uczestników 

wspólnoty. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności pominął w tłumie tego jednego 

chłopca. Ten poczuł się bardzo tym faktem urażony. Wezbrał nim żal i gniew. Nie 

doczekał końca mszy i wyszedł ze świątyni, spakował swoje rzeczy i uciekł. Opowiadał 

mi, że przez wiele lat odczuwał irracjonalną złość i niechęć do tego kapłana, choć już 

wiedział, że mógł być to po prostu przypadek. wstydził się swojej niechęci i nienawiści, 

więc odczuwał do siebie wstręt. Unikał kościoła i odczuwał duży opór, by angażować się 

religijnie. 

Pewna nauczycielka zwierzyła mi się, że w czasie uroczystości jubileuszowej w jej 

szkole, wśród licznych przemówień i odczytów, również jej zaproponowano wygłoszenie 

okolicznościowej mowy. Przez kilka dni w napięciu sumiennie przygotowywała się, 

doznając ogromnego lęku, by jak najlepiej wypaść. Gdy już z drżącymi dłońmi ściskała 

kartki swego przemówienia w auli, nagle podszedł do niej dyrektor i poinformował, że               

z powodu braku czasu jej mowa nie zostanie wygłoszona. Poczuła ogromną wściekłość, 

ponieważ według niej została zignorowana. Przez wiele miesięcy nosiła w sobie żal do 

szefa, nie potrafiła być miła ani otwarta na niego, ciągle go obmawiała i wynajdywała 

powody, by innym pokazać go jako człowieka niegodziwego. Ostatecznie po kilku 

miesiącach zmieniła szkołę, ponieważ wstydziła się sama przed sobą swoich zawistnych 

uczuć. Trudno jej było przyjąć jako swój prawdziwy wizerunek kogoś, kto jest ogarnięty 

złością albo zazdrością, czy chciwością - nie znosimy siebie takich! 

W człowieku jest ogromna siła popychająca go, by nieustannie zabiegał dla siebie o 

jak najlepszą pozycję, dającą nieustanne uznanie i uwielbienie. Dążymy do tego stanu za 

wszelką cenę, w każdej dziedzinie - od makijażu, przez przesadnie intelektualny sposób 

wyrażania się, aż po obłudę religijną. Dlatego najmniejsze uchybienie, pominięcie, strąca 

nas w przepaść niszczących uczuć, których przeżywanie poniża nas jeszcze bardziej. (...) 

Ktoś szczerze mi się zwierzył, że czuwając przy umierającym ojcu, nie skorzystał                

z komórkowego telefonu, by poinformować rodzinę o zbliżającej się śmierci rodzica, 

ponieważ szkoda mu było ostatnich minut na karcie telefonu. Po czasie trudno było tej 

osobie zgodzić się na odkrytą w sobie chciwość i karcił się za nią, odczuwając do siebie 

odrazę. A przecież wszystkim takie rzeczy się zdarzają. Nie ma człowieka, który 

posiadałby jedynie wspaniałomyślne intencje. Pycha nie godzi się nawet na własne 

grzechy i słabości. Pycha to żądanie od siebie bycia moralnie doskonałym. 

 Co zrobić? Jak pozbyć się trędowatego odniesienia do siebie? 
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Pewien rabin, Izaak Meir, przez całą młodość był prowadzony przez swego mistrza 

duchowego, rabina Magida z Kozienic, ale później, gdy dojrzał, przeprowadził się do 

rabina Simchy z Przysuchy.  

Tłumaczył swoje przeniesienie w ten sposób: "W Kozienicach prawiono mi 

komplementy, a w Przysusze krytykowali mnie bezlitośnie. Nie potrzebowałem takiego 

mistrza, który mnie budował, ale takiego, który by mnie rozrywał". 

Ciekawe, że Jezus trędowatemu pogroził - tekst grecki dałoby się dosłownie 

przetłumaczyć: "i ostro upomniawszy go, zaraz go wyrzucił" (Mk 1,43). Nie brzmi to 

zbyt przyjemnie, ale z pożądania przyjemności jesteśmy uzdrawiani poprzez 

przyjmowanie przykrości. 

Lekcja z Księgi Kapłańskiej zaczyna się w sposób nieciekawy, ale jest tam bardzo 

ważna uwaga - trędowaty miał się udać do kapłana, aby mu się pokazać. Jezus też wysłał 

oczyszczonego do kapłanów. Nie do ludzi - tu mu wyraźnie pogroził palcem, tylko do 

kapłanów. 

Łatwo jest człowiekowi dostrzec wady innych, ale w sobie samym albo nie chcemy 

dostrzegać wad, albo, gdy już je poznamy, to się dumnie potępiamy.  

 Potrzeba nam obiektywnego spojrzenia - kogoś, kto nas z zewnątrz oceni, 

będąc do tego powołanym. Potrzeba nam też upomnienia, a nie 

komplementów! 

"Pręgi, rana oczyszczają złego, a razy - głębiny [jego] wnętrza" (Prz 20,30). 

Kiedy Bóg powoływał Jeremiasza na proroka, to obdarzył go słowami, które miały            

w większym stopniu niszczyć, niż budować. Zresztą, który z proroków był miły dla 

Izraela? "I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: <Oto kładę moje 

słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, 

byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził>" (Jr 1,9-10). 

 Życie duchowe bardziej polega na niszczeniu struktur pychy, niż na 

budowaniu konstrukcji pobożności. 

W Księdze Rodzaju w rozdziale piętnastym jest opisany pewien incydent, jaki 

przydarzył się Sarze, żonie Abrama. Otóż, jak wiemy, nie mogła ona mieć dzieci, co ją 

bardzo martwiło. Oddała więc swojemu mężowi własną niewolnicę Hagar, by Abram 

spłodził z nią dziecko. I tak się stało, ale gdy Hagar poczuła się brzemienna, zaczęła 

patrzeć na Saraj wyniośle i z lekceważeniem. Saraj wygnała Hagar na pustynię, ale anioł 

kazał wrócić Hagar do Saraj. Obydwie musiały się znosić. Obydwie czuły się upokorzone. 
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Język hebrajski na określenie tego upokarzającego zachowania Hagar użył za 

pierwszym razem słowa QALAL, które jest dwuznaczne, gdyż oprócz znaczenia 

"upokorzyć", ma jeszcze drugie: "wypolerować aż do połysku". 

W tym drugim znaczeniu zostało ono użyte w opisie aniołów: "Nogi ich były proste, 

stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz czysto wygładzony 

(wypolerowany)" (Ez 1,7).  

"Podniosłem oczy i patrzałem: Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a 

jego biodra były przepasane czystym złotem, a ciało zaś jego było podobne do 

tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, 

jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu"             

(Dn 10, 5-6). 

Jedynie wzgarda, ostre upomnienie, upokorzenie doprowadza do czystości ludzką 

duszę, do połysku anielskiego. Ktoś, kto umie przyjąć wzgardę i nie obruszy się na nią, 

jest jak anioł. 

Najwyższą formą pokuty jest usłyszeć słowa upokorzenia i nic nie powiedzieć, 

napisano bowiem: "Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz 

występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał 

sobie miłosierdzie" (Mich, 7,18). 

Bóg jest ciągle obrażany i nasze nieprawości są dla Niego przykre, a przecież On je 

odpuszcza. 

Ileż pretensji, żalów i oskarżeń, a także bluźnierstw znosi On od ludzi! A jednak nie 

mści się. 

 Komu odpuszcza przede wszystkim? 

 Temu, kto odpuszcza występki popełnione przeciwko niemu samemu. 

Bóg jest skromny, wycofał się, doznaje wzgardy, nawet nie widać Go, choć 

jest właścicielem tego świata. Jeśli chcemy Go zobaczyć, to jest widoczny                               

w najbardziej wzgardzonej postaci, na krzyżu - wypolerowany cierpieniem                

aż do połysku anielskiego. 

Nie musimy myśleć o własnym krzyżu, spodziewając się męczeństwa, wystarczy, że 

pozbędziemy się żądania tronowania w życiu i ucieszymy się z pominięcia, 

niezauważenia, oraz wyrzekniemy się próżnych roszczeń. 
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Jean Mathiot    "Nawróceni z islamu" 
 www.wydawnictwo.pl 

 

  
 

 

 

 

 

 

Oto fragment świadectwa Gulshan Fatimy z Pakistanu, sparaliżowanej po przebyciu  

choroby Heinego-Medina: 

 

Szukałam w Koranie wszystkiego, co odnosiło się do proroka Jezusa. 

 

Coś mnie w Nim intrygowało. Skoro był tak potężnym uzdrowicielem, dlaczego 

Koran ledwie o Nim wspomina? 

– Ciociu – zapytałam pewnego dnia – co wiesz o Jezusie? 

– W Koranie jest napisane, że był on jedynym prorokiem, który przywracał wzrok 

ociemniałym, wskrzeszał umarłych i że ma jeszcze powrócić na ziemię, ale nie pamiętam, 

w których surach jest o nim mowa. 

Przez lata czytałam Koran pobożnie i regularnie, lecz stopniowo traciłam nadzieję, że 

stan mojego zdrowia się poprawi. Teraz zaczęłam jednak wierzyć, że to, co przeczytałam o 

Jezusie, jest prawdą, że czynił cuda i że żyje, a więc może uzdrowić także mnie. 

 

Ta książka to zbiór poruszających świadectw 

ludzi wychowanych w islamie, którzy rozpoznali 

w Chrystusie Boga miłosiernego i odważnie za 

Nim poszli.  

Dla muzułmanina to bardzo trudna decyzja, 

ponieważ łączy się z odrzuceniem przez rodzinę              

i bliskich, a nierzadko z prześladowaniami                       

i zagrożeniem życia.  

Mimo to coraz więcej muzułmanów nie tylko 

wybiera Jezusa, ale też daje świadectwo swego 

nawrócenia bez względu na konsekwencje.  

Ich świadectwa tchną prostolinijnością                          

i świeżością, a entuzjazm neofitów i ich żarliwość 

w głoszeniu prawdy o Chrystusie z pewnością 

może zawstydzić niejednego chrześcijanina.                         

Co ciekawe, wielu z nich mówi o tym, że ukazał 

im się Jezus i dlatego się nawrócili. Mówią też o 

tym, jak wielką radością napełniło ich odkrycie 

miłości Boga w osobistym spotkaniu z Nim.  
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– O Jezu, Synu Maryi, w Koranie jest napisane, że wskrzeszałeś umarłych i 

oczyszczałeś trędowatych, że czyniłeś cuda. Proszę Cię, uzdrów też mnie. 

Im częściej powtarzałam tę modlitwę, tym większa wstępowała we mnie nadzieja. 

Ciekawe, że przez wiele lat modliłam się muzułmańską modlitwą i nigdy nie miałam 

pewności, że moja modlitwa będzie wysłuchana.  

Teraz brałam do ręki różaniec [subha – muzułmański sznur modlitewny] przywieziony 

z Mekki, a po modlitwie mówiłam bismillah i dodawałam: 

– O Jezu, Synu Maryi, uzdrów mnie. 

Z czasem moja modlitwa uległa zmianie i poza godzinami modlitw muzułmańskich na 

każdym paciorku prosiłam: 

– O Jezu, Synu Maryi, uzdrów mnie. 

Im dłużej się modliłam, tym bardziej przyciągała mnie ta drugorzędna postać z 

Koranu, która miała moc, jakiej nie posiadał nawet Mahomet. Gdzie jest napisane, że 

Mahomet uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych? 

Gdybym tylko miała możliwość porozmawiać z kimś o Jezusie – wzdycha- 

– lecz nikogo takiego nie znałam. Nadal więc zwracałam się w modlitwie do proroka 

Jezusa w oczekiwaniu na światło. 

Obudziłam się jak zwykle o trzeciej w nocy. Usiadłam na łóżku, żeby czytać wersety 

Koranu, które znałam już na pamięć. Usta wymawiały te słowa, lecz serce odmawiało 

litanię: 

– O Jezu, Synu Maryi, uzdrów mnie. 

Nagle, sama nie wiem dlaczego, przerwałam i głośno wypowiedziałam myśl, która 

przyszła mi do głowy: 

– Od tak dawna modlę się tymi słowami, a wciąż jestem niepełnosprawna. Dlaczego 

nie zostałam jeszcze uzdrowiona, skoro proszę o to już od trzech lat? Jezu, który 

mieszkasz w niebie, Koran mówi, że uzdrawiałeś chorych. Wiem, że możesz mnie 

uzdrowić. Dlaczego nadal jestem sparaliżowana? 

(…) Jezu, jeśli możesz, uzdrów mnie. A jeśli nie możesz, to mi to powiedz. Nie 

mogłam już dłużej wytrzymać w tym stanie. 

Trudno opisać to, co wydarzyło się potem. Cały pokój wypełnił się światłością. (…) 

Wtedy zdałam sobie sprawę, że w pokoju znajdują się jacyś ludzie w długich białych 

sukniach, stojący jakby w miejscu źródła światła, jakieś dwa, trzy metry od mojego łóżka. 

Postaci było trzynaście, stały w jednym rzędzie, a jedna z nich, znajdująca się pośrodku, 

była wyższa od pozostałych i promieniała bardziej od innych. 

– O Boże! – krzyknęłam i czoło oblał mi zimny pot. 

Skłoniłam głowę i zaczęłam się modlić. 

– Boże, kim są ci ludzie? Jak tu weszli, skoro wszystko jest pozamykane? 

Wtedy odezwał się głos: 

– Wstań. Oto droga, której szukałaś. Ja jestem Jezus, Syn Maryi, do którego się 

modliłaś. To Ja stoję przed tobą. Wstań i podejdź do Mnie. 



17 
 

Rozpłakałam się. 

– Jezu, jestem inwalidką, nie mogę wstać. 

– Wstań i podejdź do Mnie. Ja jestem Jezus. 

Wciąż się wahałam, a Jezus trzeci raz powtórzył swoje polecenie: 

– Wstań. 

I oto ja, Gulshan Fatima, niepełnosprawna przykuta do łóżka od dziewiętnastu lat, 

poczułam siłę napływającą do moich cienkich jak patyki nóg. Postawiłam stopy na ziemi            

i uniosłam ciało z łóżka. Zrobiłam kilka kroków i padłam na ziemię u stóp Jezusa.  

Otaczało mnie najczystsze światło, będące jakby połączonym światłem księżyca                       

i słońca. Za sprawą tego światła rozjaśniły się też moje serce i umysł i zrozumiałam wiele 

rzeczy.  

Jezus położył dłoń na mojej głowie i zobaczyłam, że w tej dłoni jest dziura, z której 

tryskał świetlisty promień. (…). 

Pan rzekł: 

– Ja jestem Jezus. Ja jestem Emmanuel. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Ja żyję               

i wkrótce przyjdę. Od dziś będziesz moim świadkiem. Musisz opowiedzieć, o tym, co 

teraz widzisz, mojemu ludowi, który jest twoim ludem. Wiernie przekaż wszystko, co 

ujrzałaś, mojemu ludowi. ▐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


