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Mk 10, 46b - 52 - Biblia Tysiąclecia 
 

Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy 

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. (47) Ten słysząc, że 

to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, 

ulituj się nade mną! (48) Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on 

jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną! (49) Jezus przystanął i 

rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, 

wstań, woła cię. (50) On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do 

Jezusa. (51) A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? 

Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. (52) Jezus mu rzekł: Idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Historia Bartymeusza ukazuje nam jasno, że jeśli naprawdę nam na czymś zależy, 

przezwyciężymy wszelkie przeszkody, aby to zdobyć. 

 

Bartymeusz przedarł się przez tłum, który próbował nie dopuścić go do Jezusa. Pragnął 

być uzdrowiony i nic nie było w stanie go powstrzymać. Podobnie „tłumy” tego świata często 

próbują nie dopuścić nas do Jezusa i powstrzymać przed przyjęciem Jego uzdrawiającego 

dotyku. Każą nam zadowolić się tym, kim jesteśmy. „Jezus ci nie pomoże – mówią – musisz 

po prostu zaakceptować to, co jest”. 

 

Problem polega na tym, że to, co ma do zaoferowania świat, nie jest w stanie dać nam 

pokoju ani spełnienia. Wciąż miotamy się w poszukiwaniu kolejnej rzeczy, która ma 

zapewnić nam szczęście. Zbyt często nasze pragnienie pokoju i miłości Boga trwa tylko ulotną 

chwilę, po czym znów zostaje zagłuszone przez „krzyki tłumu”. 
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 Codziennie każdy z nas musi zmagać się z podobnymi przeciwnościami, jakim stawił 

czoło Bartymeusz.  

 

Siedział on przy drodze i żebrał, jak czynił to każdego dnia. Z pewnością przywykł do 

tego; kiedy jednak usłyszał, że zbliża się Jezus, zaczął wołać: „Jezusie, synu Dawida, ulituj 

się nade mną!"(Mk 10,47).  

Przechodzący tłum uciszał go – chciał, by pozostał na swoim miejscu i zaakceptował 

swoją ślepotę: „Jezus nie  może ci pomóc; nie zasługujesz na Jego uwagę”. Jednak Bartymeusz 

w swojej determinacji nie chciał słuchać tłumu. Dzięki temu Jezus go usłyszał, a on zrzucił 

siebie płaszcz przyzwyczajeń i nędznej stabilizacji i pobiegł do Jezusa, który przyodział go 

Bożą miłością. 

 

Idź za przykładem Bartymeusza. 

 

Tłumy tego świata żądają całego twego czasu, ale ty nie musisz im ulegać. 

 

    Dziś i każdego dnia odrzucaj płaszcz złudnego komfortu i biegnij na spotkanie 

Jezusa.  

    Pozwól Mu przyodziać cię w płaszcz łaski i uzdrowienia.  

 

Pamiętaj także, że chociaż tłumy tego świata próbują nie dopuścić cię do Jezusa, ma On 

także uczniów, którzy idą za Nim. Mogą ci oni pomóc wzrastać w wierze. Znajdź sobie grupę 

ludzi, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie i czytaniu Biblii. Poszukaj tych, którzy służą 

ubogim. Otocz się ludźmi, którzy podzielają twoje pragnienie zbliżenia się do Jezusa i wraz z 

nimi idź „za Nim drogą” (Mk 10,52). 

 

„Panie, otwórz mi oczy, abym rozpoznał wokół siebie Twoich uczniów”. 

 

Jr 31,7-9    Ps 126,1-6   Hbr 5,1-6 
 

Niewidomy pod Jerychem - (Mk  10, 46-52) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Perykopa rozpoczyna się od zdania: "Tak przyszli do Jerycha" (Mk 10,46), 

nawiązującego do poprzedniej perykopy, w której Jezus pouczał swoich uczniów o tym, że im 

wyższe chcą zająć miejsce w hierarchii, tym bardziej uniżoną pozycję muszą zająć wobec 

innych. 



Jerycho, położone 276 m p.p.m., uznawane jest za najstarsze miasto świata, liczące  ok. 11 

tys. lat. Było pierwszym miastem, które Izraelici pod wodzą Jozuego zdobyli  w Kanaanie po 

przekroczeniu Jordanu: mury miasta rozpadły się pod wpływem donośności trąb kapłanów 

(Joz 6,1-21). 

Wykopaliska, które prowadzono tam w XX w., podważyły pewne starotestamentalne 

fakty. Okazało się bowiem, że miasto w chwili, gdy Izraelici przechodzili na zachodni brzeg 

Jordanu, czyli ok. 1150 r. przed Chr., było już od 300 lat rumowiskiem, opustoszałym zapewne 

po przejściu bliżej nieokreślonego kataklizmu. Było wiele razy niszczone i trzy razy 

odbudowywane, ale niedokładnie w tym samym miejscu. 

Rozwijała się tu szkoła proroków, odwiedzana (w IX/X w. przed Chr.) przez Eliasza                     

i Elizeusza. Znacznie później (I w. przed Chr.) Marek Antoniusz podarował Jerycho 

Kleopatrze, która sprzedała je Herodowi Wielkiemu. Pod jego panowaniem miasto przeżyło 

rozkwit. Herod zbudował tu hipodrom, amfiteatr, dwa pałace, twierdzę, akwedukt i założył 

wiele ogrodów. Urządził tu zresztą także swoją rezydencję zimową. Takie Jerycho 

prawdopodobnie znał Jezus. 

 Również  współczesne dzieje Jerycha były burzliwe, zgodnie bowiem z decyzją ONZ z 

1947 roku miało należeć do państwa palestyńskiego, jednak w wyniku wojny izraelsko - 

arabskiej w 1948 roku znalazło się pod okupacją jordańską. Po prawie dwudziestu latach, w 

1967 roku Izraelczycy zajęli Jerycho. W 1994 roku przekazali je Autonomii Palestyńskiej. 

Z uwagi na swą starotestamentalną historię Jerycho w omawianej perykopie pełni 

funkcję symbolu: jak dla Izraelitów, dzięki cudownej interwencji Jahwe, miasto stało się 

bramą do Ziemi Obiecanej, tak też dla niewidomego, dzięki cudownej interwencji Jezusa, 

stanie się miejscem otwierającym przed nim pełnię życia - zarówno w sensie naturalnym, jak i 

nadprzyrodzonym. 

Gdy Jezus i uczniowie wychodzili z miasta, towarzyszył im spory tłum. I on stał się 

świadkiem ostatniego uzdrowienia dokonanego przez Mistrza z Nazaretu w Ewangelii              

św. Marka. Za bramą Jerycha siedział przy drodze Bartymeusz, niewidomy żebrak. To jedyny 

uzdrowiony przez Jezusa człowiek przedstawiony z imienia. On też jako jedyny z nich zwrócił 

się do Niego po imieniu. Można zatem powiedzieć, że kto wymawia Jego imię, ten sam 

otrzymuje własne imię. 

Bartymeusz był ślepcem. Nietrudno się jednak domyślić, że nie chodzi tu wyłącznie             

o ślepotę fizyczną. Jest on uosobieniem ucznia, który ma zbyt słabą wiarę i zbyt zatwardziałe 

serce, aby pojąć wielkie rzeczy, które dzieją się wokół niego (podobnie jak uczniowie 

uciekający do Emaus w Ewangelii św. Łukasza - Łk 24,16.25.32). 



Bartymeusz był żebrakiem. W tym przypadku grecki termin prosaites ma szersze 

znaczenie - chodzi tu o człowieka, który odczuwa w sobie pewien brak i prosi o jego 

zaspokojenie. 

Jest to pozytywna cecha każdego ucznia Jezusa: prosić o to, czego się potrzebuje, a 

nie, unosząc się fałszywą dumą, starać się samemu zaspokajać wszystkie swoje potrzeby. 

Każdy chrześcijanin musi umieć nie tylko dawać, ale także prosić i przyjmować. 

Bartymeusz siedział przy drodze. Jeśli się weźmie pod uwagę zarówno ślepotę fizyczną, 

jak i duchową, to można stwierdzić, że po prostu nie widząc drogi, nie mógł nigdzie iść, ale 

musiał siedzieć i czekać na kogoś, kto go poprowadzi. 

Bartymeusz jako człowiek niewidomy miał ponadprzeciętnie rozwinięte inne zmysły. 

Jeszcze z daleka usłyszał, że wraz z nadciągającym tłumem zbliża się także Jezus z Nazaretu, 

o którego cudach zapewne ludzie mówili już niejednokrotnie. 

Marek kilkakrotnie nazywa Jezusa Nazarejczykiem, ale tylko w tym miejscu mówi o Nim: 

"Jezus z Nazaretu" (Mk 10, 47) podkreślając Jego realność, przynależność do pewnego 

konkretnego miejsca. Wieści o Jezusie musiały doprowadzić niewidomego do wiary. Wiemy 

przecież doskonale, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10, 17). 

W nadziei, że tylko Jezus jest władny go uzdrowić, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, 

ulituj się nade mną" (Mk 10, 47). Bóg zawsze słyszał wołanie swego udręczonego narodu i 

przychodził mu z pomocą, podobnie jak matka słysząca krzyk swojego dziecka. 

Niewidomy, zwracając się do Jezusa po imieniu, potwierdził, że nie tylko Go zna, ale              

i że oczekuje od Niego zbawienia ("Jezus" = "Jahwe zbawia"). 

Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze o tym wprost: "I nie ma w żadnym innym 

[imieniu] zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia,                     

w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12). 

Niewidomy żebrak spod Jerycha nie poprzestał jednak na zwróceniu się do Niego po 

imieniu, ale dodał do niego jeden z tzw. tytułów chrystologicznych - "Syn Dawida"              

(Mk 10,47).  

Później tytuł ten pojawi się na ustach mieszkańców Jerozolimy, którzy będą witali Jezusa 

wjeżdżającego triumfalnie na osiołku w bramy ich miasta (Mk 11,10; por. Mt 21,9). 

Jezus jest bowiem Mesjaszem, który został obiecany królowi Dawidowi jako potomek               

(2 Sm 7,8-16). Jest także królem, który swoją władzę sprawuje poprzez miłosierdzie. 



 

Dlatego właśnie niewidomy prosił Go o litość. Miłosierdzie jest istotą Boga, a Jezus jest 

obliczem tego miłosierdzia, czyli samego Boga, który cały jest miłosierdziem, udzielającym 

się swoim dzieciom nie według zasług, ale według potrzeb. 

 Każdy człowiek doświadcza w całym swym życiu niepodzielnej miłości Ojca objawiającej 

się w Jego Synu. 

 

 "Wielu nastawało na niego, żeby umilkł" (Mk 10, 48a). 

Wielu starało się zagłuszyć jednego, ale się im to nie udało, gdyż jego wiara przewyższała 

ich wiarę. Nie dał się im zagłuszyć, wołając jeszcze głośniej: "Synu Dawida, ulituj się nade 

mną" (Mk 10, 48b). Jego wołanie miało coś z modlitwy, Jezus nie mógł więc przejść obojętnie 

obok niego. 

Zatrzymał się i kazał go wezwać (Mk 10, 49a). Tym, który wzywa, jest zawsze Pan, 

choć wezwanie to może dokonywać się przez innych. Dlatego "przywołali niewidomego, 

mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię" (Mk 10,49b). 

Uczniowie, których "oczy były niejako na uwięzi" (Łk 24,16), mieli zawołać 

niewidomego. I oni zostaną wezwani, kiedy zdadzą sobie sprawę ze swojej ślepoty. 

Wieść o tym, że Jezus zawołał go do siebie sprawiła, że niewidomy natychmiast zrzucił 

z siebie płaszcz i zerwał się na nogi (Mk 10, 50). Zrzucenie płaszcza to bardzo wymowny 

gest, świadczący o tym, że pozbył  się on w ten sposób wszystkiego, co posiadał. Płaszcz 

bowiem służył ubogiemu nie tylko za odzienie, ale także za osłonę od słońca, zimna i deszczu, 

za łóżko, a nawet za dom. 

Dlatego starotestamentalne prawo domagało się od tego, który wziął płaszcz w zastaw, 

jego zwrotu: "Zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym 

płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn"                        

(Pwt 24,13). 

Kościół wschodni zna bardzo 

piękną modlitwę,                               

tzw. Modlitwę Jezusową, 

polegającą na wzywaniu Jego 

imienia za pomocą formuły 

zbliżonej do okrzyku Bartymeusza.   

Wzywanie imienia Jezusa jest siłą, 

która czyni nas Jego uczniami. 



Żebrak porzucił płaszcz, czyli cały swój dobytek, aby bez zbędnego balastu stanąć przed 

Jezusem (przypomina on bohaterów przypowieści o skarbie ukrytym w roli  [Mt 13,44] i o 

drogocennej perle [Mt 13,45-46], którzy pozbyli się całego swojego dobytku, aby wejść w 

posiadanie królestwa Bożego). 

Niewidomy stanął więc przed Jezusem w całym swym ubóstwie. Mistrz zadał mu pytanie: 

"Co chcesz, abym ci uczynił?" (Mk 10,51a). 

 Jezus nie pytał dlatego, że nie wiedział, czego on potrzebuje, ale dlatego, że chciał 

usłyszeć to od niego samego.  

Często nasze wyobrażenie potrzeb rozmija się ze stanem faktycznym; Jezus wie najlepiej, 

czego nam potrzeba, dlatego niejednokrotnie mamy poczucie, że nie otrzymaliśmy tego, o co 

prosiliśmy, tylko coś innego, a nawet zdarza się, że tego daru nie zauważamy. 

To samo pytanie skierował Jezus wcześniej do Jakuba i Jana (Mk 10,36), którzy poprosili 

Go o miejsce po prawej i lewej Jego stronie w królestwie niebieskim (Mk 10,37). Oni, prosząc, 

nazwali Go Nauczycielem (Mk 10,35), natomiast Bartymeusz zwrócił się do Niego tak, jak 

Maria Magdalena po Jego zmartwychwstaniu: "Rabbuni" (Mk 10,51;   por. J 20,16), co także 

oznacza "Nauczycielu", ale brzmi bardziej uroczyście - coś jakby "mój Mistrzu". 

Nazywając Go w ten sposób pokazał, że Jezus jest kimś więcej niż tylko nauczycielem na 

wzór żydowskich rabbich, jest Mistrzem, jest Mistrzem jego życia. 

Prośba niewidomego brzmiała: "żebym przejrzał" (Mk 10,51b). Ewangelista używa tu 

greckiego czasownika anablepo, który oznacza "odzyskać wzrok", ale także "spoglądać              

w górę". 

Wiara jest takim "spojrzeniem w górę" na Jezusa zarówno ukrzyżowanego, jak i 

zmartwychwstałego, zasiadającego w chwale Ojca. Prośba Bartymeusza zawierała więc 

zarówno wymiar cielesny, jak i duchowy: chodziło o możliwość zobaczenia Jezusa, ale też 

pełnego poznania Go i obcowania z Nim na wieki. 

Jezus wypowiedział słowa, które często towarzyszyły Jego cudom (np. Mk 5,34):                  

"Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52a). 

Zjednoczenie z Nim, doświadczenie Jego miłości jest tym czynnikiem, który uwalnia od 

wszelkiego zła i zapewnia pełnię dobra. Prawdziwe zobaczenie, czyli poznanie Jezusa 

prowadzi do zbawienia. Bartymeusz dostąpił cudu odzyskania wzroku dzięki temu, że oczy 

jego duszy były szeroko otwarte. 

 Działanie słowa Jezusa było natychmiastowe, podobnie jak działanie słowa Jahwe 

podczas stwarzania świata. 



Dlatego niewidomy "natychmiast przejrzał" (Mk 10, 52a) i zobaczył także oczami ciała 

Jezusa, Syna Dawida, który okazał mu miłosierdzie. Ujrzał teraz wyraźnie zbawienie Boże, 

które realizuje się już na ziemi. Jedyne, co mógł uczynić, to pójść za swoim Mistrzem.                      

A ewangelista to właśnie odnotowuje: "i szedł za Nim drogą" (Mk 10,52b). 

Mamy tu do czynienia niejako z podwójnym zamknięciem. 

 Jedno z nich odnosi się do pierwszego uzdrowienia, o którym wspomina Marek, czyli 

uzdrowienia teściowej Piotra (Mk 1,30-31);  

 drugie zamknięcie dotyczy omawianej perykopy. 

[W przypadku pierwszego uzdrowienia teściowa] zaraz po uzdrowieniu usługiwała 

Jezusowi i innym przybyłym. Ostatni cud - uzdrowienie niewidomego - zamyka informacja, że 

poszedł on za Jezusem, zapewne aż do Jerozolimy, może nawet pod krzyż. 

Publiczna działalność Jezusa otwiera się więc i zamyka podjęciem pewnej aktywności 

przez tych, którzy doświadczyli łaski; każdy na swój sposób, tak jak może to czynić na co 

dzień - przez wykonywanie swoich obowiązków, gościnność - lub przez pójście za Jezusem, 

pójście Jego drogą (zabieg stylistyczny polegający na otwarciu i zamknięciu jakiejś części 

wypowiedzi tym samym elementem nazywa się inkluzją). 

[W przypadku omawianej perykopy] Na jej początku niewidomy siedział przy drodze, a na 

końcu ruszył za Jezusem. Motyw drogi rozwija się tu od wzmianki o unieruchomieniu 

człowieka w określonym miejscu ze względu na brak przewodnika, aż do napomknienia, że 

stał się on zdolny do podążania drogą za Jezusem, najlepszym Przewodnikiem na drodze ze 

śmierci do życia. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Niewidomy z Jerycha 
 

 

Nasz Odkupiciel wiedząc naprzód, że Jego męka prowadzi do zamieszania duchowego 

Jego uczniów, na długo przedtem zapowiedział im trud swej męki i chwałę swego 

zmartwychwstania, aby widząc przepowiedzianą śmierć Jego, nie mieli wątpliwości, że ujrzą 

Go również zmartwychwstałego. Ponieważ jednak uczniowie, nastawieni jeszcze cieleśnie, w 

żaden sposób nie mogli pojęć słów tajemnicy, Jezus uczynił cud.  



Na ich oczach niewidomy odzyskuje wzrok (Mk 10, 46nn), aby ci, którzy nie rozumieli 

słów niebiańskiej tajemnicy, zostali umocnieni w swej wierze przez niebiańskie czyny. 

Jednakże, najdrożsi bracia, cuda naszego Pana Zbawiciela tak należy przyjmować, żeby 

wierzyć w to, co zostało spełnione, i wiedzieć, że one nas o czymś pouczają. Jego dzieła 

bowiem swą potęgą czego innego dokonują, a o czym innym mówią przez swe ukryte 

znaczenie.  

Nie wiemy z historii, kim był ów niewidomy, wiemy jednak, co oznacza dokonana na nim 

tajemnica. Rodzaj ludzki to niewidomy, który w swym pierwszym ojcu został wypędzony            

z raju i za karę pozostaje w ciemnościach, nie znając blasku niebiańskiego światła. Jednakże 

obecność Odkupiciela oświeca go, by dobrze czyniąc, robił postępy na drodze życia... 

 

Gdy więc nasz Stwórca zbliża się do Jerycha, niewidomy odzyskuje wzrok, bo gdy 

Bóstwo przyjęło na siebie braki naszego ciała, ludzkość odzyskała światło, które utraciła. 

Przez to, że Bóg ponosi ludzkie cierpienia, człowiek zostaje wyniesiony do tego, co Boże.  

Trafnie jest napisane, że niewidomy siedział przy drodze i żebrał, sama bowiem Prawda 

mówi: „Jam jest droga” (J 14, 6). Kto więc nie ma blasku wiekuistego światła, jest ślepy; 

jeśli jednak już wierzy w Odkupiciela, to jest tym, który siedzi koło drogi.  

Ale gdyby miał wiarę i nie dbał o to, aby prosić o otrzymanie wiecznego światła, i nie 

modlił się, byłby podobny do tego, kto będąc niewidomym, siedzi przy drodze, ale wcale nie 

żebrze.  

Jeśli zaś wierzy i poznaje ślepotę swego serca, i prosi o odzyskanie światła prawdy, jest 

jak ten, kto będąc niewidomym żebrze, siedząc przy drodze. Kto więc poznaje ciemności 

swej ślepoty, kto pojmuje, że brak mu wiecznego światła, niech woła z głębi serca, niech 

woła także głosem ducha: „Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!” Lecz 

posłuchajmy, co mówi dalszy tekst: „A ci, którzy szli na przedzie, upominali go, aby 

milczał”. 

Co oznaczają ci, którzy wyprzedzają idącego Jezusa, jeśli nie tłum cielesnych pragnień i 

gwar występków, które zanim Jezus przyjdzie do naszego serca, swymi pokusami rozpraszają 

nasze myśli i przeszkadzają w modlitwie? Często bowiem, gdy popełniwszy grzechy, chcemy 

nawrócić się do Pana i modlić się o ich przebaczenie, przychodzą nam na myśl grzechy 

popełnione, atakują naszego ducha, wprowadzają go w zamieszanie i tłumią głos naszej 

modlitwy. Ci zatem, którzy szli na przedzie, upominali go, aby milczał; zanim bowiem Jezus 

przyjdzie do serca, zło popełnione nasuwa się naszym myślom w obrazach i przeszkadza nam 

w naszej modlitwie. 

Lecz posłuchajmy, co uczynił ów niewidomy, który miał wzrok otrzymać: „On jeszcze 

bardziej wołał: «Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną»”.  

Oto ten, którego tłum upomina, aby milczał, woła tym głośniej, coraz głośniej. Im bardziej 

dręczą nas myśli światowe, z tym większą gorliwością powinniśmy się modlić.                           

Tłum przeszkadza nam w wołaniu, widma bowiem naszych dawnych grzechów 

niejednokrotnie gnębią nas i podczas modlitwy.  



Jednakże jest to konieczne, aby głos naszego serca, im gwałtowniej jest odpędzany, z tym 

większą siłą nalegał; aby zwyciężył gwałt niedozwolonych myśli i z usilną wytrwałością 

zwracał się do miłosiernych uszu Pana. 

Sądzę, że każdy widzi w sobie to, o czym mówimy: gdy bowiem od tego świata zwracamy 

ducha ku Bogu i chcemy się modlić, wszystko zło uprzednio popełnione z upodobaniem 

dręczy nas w czasie modlitwy w sposób przykry i uciążliwy. Z największą trudnością ręka 

świętego pragnienia zdoła usunąć z serca pamięć o nich; tylko z trudnością łzami pokuty 

potrafi pokonać ich widma. Jeśli jednak usilnie się modlimy, wtedy zatrzymujemy w duchu 

przechodzącego Jezusa. Toteż tam dodano: „A Jezus zatrzymawszy się, rozkazał przywieść 

go do siebie”.  

Oto stoi, kto poprzednio przechodził: gdy bowiem tłum widziadeł trapi nas, gdy się 

modlimy, odczuwamy jakby przechodzącego Jezusa. Jeśli jednak usilnie przykładamy się do 

modlitwy, Jezus staje, aby nam światło przywrócić Bóg pozostaje w sercu i powraca utracone 

światło... 

Należy również zwrócić uwagę na to, co Chrystus rzekł niewidomemu, gdy ten do Niego 

przystąpił: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Czy ten, kto mógł wzrok przywrócić, nie 

wiedział, czego pragnie niewidomy? Jednak chce, aby Go proszono, choć wie naprzód, o co 

prosić będziemy i czego On nam udzieli. Choć usilnie nakłania nas do modlitwy, to jednak 

mówi: „Wie bowiem Ojciec wasz niebieski, czego potrzebujecie, pierwej niż wy Go 

prosicie” (Mt 6, 8). Zapytuje dlatego, aby Go proszono; dlatego pyta, aby serce pobudzić do 

modlitwy. Niewidomy zaraz odpowiada: „Panie, abym przejrzał”. 

 

Niewidomy prosi Pana nie o złoto, lecz o wzrok. Poza wzrokiem wszystko inne lekceważy 

i niczego nie szuka; choćby bowiem będąc niewidomym coś miał, bez wzroku nie może 

widzieć tego, co posiada.  

Naśladujmy więc, najdrożsi bracia, tego, o którym słyszeliśmy, że otrzymał zdrowie ciała i 

ducha. Nie szukajmy u Pana fałszywych bogactw, dóbr ziemskich, znikomych zaszczytów, 

lecz światła. Nie takiego jednak światła, które jest miejscem ograniczone i kończy się                     

z czasem, które co noc się zmienia i które widzimy tak, jak je widzą zwierzęta, lecz takiego 

[światła], które możemy oglądać tylko z aniołami, którego nie ogranicza ani początek, ani 

koniec. Drogą do tego światła jest niezawodnie wiara. Toteż niewidomy zaraz 

otrzymał należytą odpowiedź: „Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię!”... 

 

Lecz posłuchajmy, co się stało na prośbę ślepego i co on potem uczynił. Czytamy dalej: 

„Natychmiast przejrzał i szedł za Nim”. Ten widzi i idzie za Jezusem, kto poznaje dobro, 

jakie winien spełnić, i czyni je. Widzi zaś i nie czyni ten, kto wie, co dobrego winien 

spełniać, a zaniedbuje wykonać.  

 

 



Jeśli więc, najdrożsi bracia, zdajemy sobie sprawę z ciemności naszej pielgrzymki, jeśli 

wierząc w tajemnicę naszego Odkupiciela, siedzimy przy drodze, jeśli codziennie prosimy o 

światło naszego Stwórcę, jeśli to światło poznajemy rozumem i dzięki temu jesteśmy 

uleczeni ze swej ślepoty, wówczas czyniąc dobrze, idziemy za Jezusem, którego w duchu 

widzimy.  

Patrzmy więc na drogę, jaką idzie Jezus, i pójdźmy Jego śladami. A ten idzie za Jezusem, 

kto Go naśladuje... Ponieważ z powodu upodobania w rzeczach materialnych utraciliśmy 

radość wewnętrzną, [Chrystus] okazał, jaką goryczą trzeba być przejętym, aby ją odzyskać. 

Ileż więc człowiek winien za siebie cierpieć, skoro Bóg tyle zniósł dla ludzi? Kto już 

uwierzył w Chrystusa, ale pomimo to szuka zysków, pyszni się zaszczytami, płonie żarem 

zazdrości, plami się rozwiązłością i nieczystością, pożąda pomyślności, jakich świat udziela, 

ten gardzi naśladowaniem Jezusa, w którego uwierzył. Kto pożąda radości i uciech, ten 

zapomina, że jego wódz wskazuje mu drogę goryczy 

 

 Orygenes 
 

Oświeceni przez Chrystusa 

 

 

 Chrystus jest „światłem prawdziwym, które oświeca każdego człowieka na ten 

świat przychodzącego” (J 1, 9).  

 

Jego światłem został oświecony Kościół, który z kolei staje się sam światłem świata 

oświecającym tych, którzy przebywają w ciemnościach, co stwierdza sam Chrystus, gdy 

mówi do uczniów: „Wy jesteście światłością świata” (Mt 5, 14). Z tego widać, że Chrystus 

jest światłem apostołów, apostołowie natomiast są światłością świata... 
 

 I jak słońce i księżyc oświetlają nasze ciała, tak Chrystus i Kościół oświecają 

nasze umysły, i w ten sposób zostajemy oświeceni, o ile tylko nie jesteśmy ślepi 

na umyśle.  
 

Bo i słońce, i księżyc oświecają wprawdzie oczy niewidzących, ale oni nie mogą przyjąć 

ich światła; podobnie i Chrystus daje światło naszym umysłom, lecz oświeci nas tylko wtedy, 

gdy nie będzie Mu przeszkadzała ślepota naszego rozumu. Gdyby jednak tak było, to ślepcy 

powinni najpierw pójść za Chrystusem, wołając: „Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida”              

(Mt 9, 27), aby otrzymawszy od Niego wzrok mogli znowu zostać rozświetleni blaskiem 

Jego światła. 

Jednak nie wszyscy, którzy widzą, w sposób równy zostają oświeceni przez Chrystusa lecz 

każdy wedle tej miary, ile światła jest zdolny przyjąć. Także i nasze oczy nie są w sposób 

jednakowy oświecane przez słońce, lecz im kto wyżej wstąpi i z im większej wysokości 

może oglądać jego wschód, tym więcej zazna jego ciepła i wspaniałości.  



Podobnie rzecz ma się z naszym umysłem: im jest on wyżej i doskonalej przybliży się do 

słońca, i stanie bliżej blasku jego światła, tym wspanialej i jaśniej zostanie oświecony jego 

światłem, jak On sam mówi przez Proroka: „Zbliżcie się do Mnie, a zbliżę się do was, mówi 

Pan” (Zach 1, 3). I znowu mówi: „Jestem Bogiem, który się przybliża, nie zaś Bóg daleki” 

(Jr 23, 23). 

I podobnie nie przychodzimy do Niego wszyscy, lecz każdy według właściwej sobie 

mocy. Przychodzimy więc do Niego i pokrzepia nas przez przypowieści, abyśmy wygłodniali 

nie upadali na drodze; albo też ciągle i bez przerwy zasiadali u Jego stóp zajęci jedynie tym, 

aby usłyszeć Jego słowa, nie przejmując się wieloraką służbą, lecz wybrawszy najlepszą 

cząstkę, która od nas nie będzie odjęta.  

I zaiste, ci, którzy tak podchodzą do Niego, otrzymują dużo więcej Jego światła. Jeśli więc 

jak apostołowie nigdy nie będziemy od Niego odchodzili, lecz zawsze z Nim przebywali we 

wszystkich Jego utrapieniach, wyłoży nam i wyjaśni w sekrecie to, co mówił do rzesz, i o 

wiele wyraźniej nas oświeci. Jeśli zatem jest ktoś, kto by miał z Nim wstąpić na górę jak 

Piotr, Jakub i Jan, taki nie tylko zostanie oświecony światłem Chrystusa, lecz także głosem 

Jego Ojca. 
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Tematyka spotkania 27 października 2018 roku; 

 
 9.00-10.45 – ks. dr Marek Dzik: „Pismo Święte nie jest do prywatnego 

wyjaśniania – jak poruszać się po tekstach Nowego Testamentu”; 

 

 10.45-11.15 – przerwa kawowa; 

 

 11.15-12.50 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM: „Micheasz – analiza            

księgi z odniesieniem do istotnych zagadnień profetyzmu biblijnego                        

i pozabiblijnego, terminologii, form komunikacji prorockiej”. 

  

Peter Kreeft - "I ty możesz zrozumieć Biblię" 

Księga Micheasza: jej orędzie to "Któż jak Bóg?" 

Imię proroka stanowi skrót od "Któż jest jak Bóg?". Jego orędzie jest jego imieniem: 

"Któryż Bóg podobny Tobie?" (7,18).  



Micheasz ma trzy przesłania od Boga. 

Po pierwsze, mówi o grzechach Judy i Izraela. Po drugie, przepowiada im karę. I po trzecie, 

ogłasza nadzieję na przyszłość, powrót ludu do jego ojczyzny i pojednanie z Bogiem.  

Są to trzy podstawowe przesłania wszystkich proroków. 

Najsłynniejszy werset z Księgi Micheasza podsumowuje żądania Boga, racjonalne żądania, 

które zostały zignorowane: "Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od 

ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania 

z Bogiem twoim?" (6,8). 

W rozdziałach 6 i 7 Micheasz wyobraża sobie Boga i Jego lud prowadzących debatę                    

w sądzie. Bóg wzywa go do zdania rachunku,  przedstawienia Jego sprawy. Cały 

Wszechświat, sama natura, jest ławą przysięgłych. Wyrok brzmi: winny - winny pogwałcenia 

dwóch wielkich przykazań, miłowania Boga z całego serca i miłowania bliźniego jak siebie 

samego.  

 Pierwsze zostało zastąpione fałszywym, pustym i obłudnym kultem.  

 Drugie - niesprawiedliwością: uciskiem, eksploatacją, chciwością, oszustwem, pychą, 

przemocą oraz przekupywaniem sędziów, kapłanów i proroków. 

Trzecie przesłanie, nadzieja na prawdziwy pokój, sprawiedliwość i szczęście, zależy od 

przyjścia Mesjasza.  

 Księga Micheasza (5,2) jest jednym z najwyraźniejszych i najbardziej konkretnych 

proroctw Starego Testamentu.  

 Dokładnie podaje miejsce urodzenia Mesjasza: Betlejem.  

 Zostało napisane siedemset lat przed narodzeniem Jezusa.  

Uczeni w Piśmie wymienieni w Ewangelii według św. Mateusza (2,5-6) próbowali 

dowodzić, że Jezus nie był Mesjaszem, gdyż myśleli, że urodził się On w Nazarecie, a nie w 

Betlejem.  

 "(5) Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: (6) A ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 

albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela." 

Nie znali Jezusa, ale znali Stary Testament. 

 

 
 


