
Mk 1, 35 - 45 

 

(35) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 

wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił.  

(36) Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 

(37) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. 

(38) Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

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

(39) I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i 

wyrzucając złe duchy.  

(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.  

 

 



 

W okolicy Kafarnaum i uzdrowienie trędowatego                         

(Mt 1,35-45) 

 

 

Fragment składa się z dwóch głównych części.  

 W pierwszej (Mk 1,35-39) ewangelista opowiada o opuszczeniu przez Jezusa 

Kafarnaum i udaniu się na miejsce pustynne, aby się modlić, a następnie o 

podjęciu przez Niego nauczania w Galilei.  

 Druga część fragmentu (Mk 1,40-45) traktuje o uzdrowieniu trędowatego. 

 Pierwszą część wyznaczają wyraźne ramy w postaci wzmianek o zmianie przez 

Jezusa miejsca pobytu. W wersie otwierającym (Mk 1,35) jest powiedziane, że Jezus 

,,wyszedł”  z Kafarnaum ,,i udał się na miejsce pustynne”, zaś w wersie 

zamykającym (Mk 1,39) – że ,,chodził po całej Galilei”. Okalają one obraz właściwy, 

przedstawiający rozmowę Jezusa z uczniami (Mk 1,37-38). 

 W Mk 1,35 czytamy, że Jezus ,,nad ranem, gdy było jeszcze ciemno, wstał”.  

Wszystko więc działo się jeszcze przed świtem, o tej porze dnia, gdy świat jest jeszcze 

pogrążony we śnie. Jezus chciał być sam na sam ze swoim Ojcem. W ten sposób 

odkrył prawdę o sobie samym, o swojej tożsamości.  

Ta szczególna pora budzi też skojarzenia z porankiem paschalnym, gdy Jezus powstał z 

definitywnej nocy. Oznacza to, że 

modlitwa jest siłą, która jest w stanie przezwyciężyć ciemność. 

 Jest bowiem komunią z Bogiem, źródłem życia. Odniesienie do Paschy Jezusa wydaje 

się jeszcze bardziej oczywiste, jeśli zwróci się uwagę na występowanie tutaj takich słów, 

jak ,,wyjść” i ,,miejsce pustynne”, które przywołują na myśl wyjście Izraela z Egiptu. Tak 

więc modlitwa nie pozwala człowiekowi na spoczynek, ale każe mu wyjść z niewoli, aby 

znaleźć się na pustyni, gdzie może wsłuchiwać się w Boga i samego siebie. 

 ,,I tam się modlił” (Mk 1,35). Ewangelista Marek rzadko przywołuje obraz 

modlącego się Jezusa, tym bardziej te nieliczne u niego sceny z Jezusem jako orantem 

zasługuje na uwagę.  

 



 

Tak więc w ujęciu Marka Jezus, ilekroć zamierzał się modlić, tylekroć oddalał się od 

swoich uczniów. Modlitwa jest tu ukazana jako akt Jego głębokiego zjednoczenia się z 

Bogiem (Mk 11,23; 14,35-36).  

 W Ewangelii św. Marka ujęcie modlitwy jest więc głęboko 

zakorzenione w tradycji biblijnej. 

 Nosi ona cechy ufnego, bezpośredniego i nieustannego dialogu, który jest formą 

wstawienia się za innymi (Rdz 18,22-23). Modlitwa daje siłę do zwycięstwa nad 

nieprzyjacielem (Wj 17,8-13), służy przedstawieniu Bogu swoich trosk (2 Krl 19, 1-19). 

W Nowym Testamencie modlitwa także objawia prawdziwe oblicze Ojca (Mk 14, 32-42), 

a modlący się odkrywa, że jest Synem. 

 ,,Pośpieszył za Nim Szymon” (Mk 1,36). Trzeba zwrócić uwagę na 

charakterystyczny zwrot ewangelisty. Grecki czasownik katadiokein ma wydźwięk 

negatywny. Oznacza ,,śpieszyć”, ale też ,,ścigać”, ,,podążać za kimś z nieprzyjaznymi 

intencjami”.  

Piotr ,,pośpieszył” za Jezusem, a nie ,,poszedł”, bo jako uczeń nie był jeszcze w pełni 

ukształtowany. Raczej ruszył za swoimi pragnieniami, których realizację widział                       

w Mistrzu. Zakładał, że przyśpieszy ich spełnienie, jeśli tylko wykorzysta sposobną 

okazję. Zdecydował się więc niejako nagabywać Jezusa. W konsekwencji, choć nie zdawał 

sobie zapewne do końca z tego sprawy, był gotów odwieść Go od wypełnienia 

powierzonej Mu przez Ojca misji. 

 Tak więc początkowe podejście Szymona i pozostałych uczniów jest tutaj ukazane 

negatywnie.  

Otóż trzykrotnie Marek ukazuje 

Jezusa podczas modlitwy: za każdym 

razem w kluczowych momentach pokusy 

i zawsze podczas nocy: 

1. w okolicach Kafarnaum, po 

pierwszym dniu działalności publicznej 

(Mk 1,35);  

2. po rozmnożeniu chlebów (Mk 6,46);   

3. podczas agonii w ogrodzie Getsemani 

(Mk 14, 32n.). 



W dalszej część perykopy da się jednak dostrzec wyraźną ewolucję ich postawy.                    

Jeśli nawet Kafarnaum Jezus opuścił sam, to ostatecznie dołączyli oni do Niego                             

i podporządkowali się Jego decyzji o rozszerzaniu działalności na całą Galileę (Mk 1,39).  

 W ten sposób ukazana jest zmieniająca się postawa uczniów od chodzenia za 

swoimi pomysłami do wypełniania woli Pana. 

 ,,Wszyscy Cię szukają” (Mk 1,37). Słowa te świadczą o tym, że mieszkańcy 

Kafarnaum chcieli zatrzymać Jezusa dla siebie. W scenie tej Szymon został ukazany jako 

ten, który jest zależny od opinii innych ludzi. Owi mieszkańcy miasta swoim pragnieniem 

zatrzymania Jezusa w siebie w gruncie rzeczy sprzeciwiali się woli Bożej.  

Co ciekawe, następna interwencja Szymona według Ewangelii św. Marka też wynikała 

z jego zależności od opinii ludzi na temat tego, co dotyczy wypełnienia woli Bożej.  

Kiedy Jezus po raz pierwszy sformułował zapowiedź męki i zmartwychwstania, wtedy 

Piotr pozwolił sobie Go upomnieć. W efekcie usłyszał: ,,Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo 

nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33). Tak więc w słowach 

Piotra kryje się pokusa: ,,Wszyscy Cię szukają”. Ważną rolę odgrywa tutaj zaimek 

osobowy ,,Cię” – niejako stawia On Jezusa w centrum uwagi, w miejsce Ojca, który Go 

posłał. 

 Omawiany fragment ujawnia więc pierwsze nieporozumienie między Jezusem                

i Jego uczniami. Uczniowie z pewnością działali w dobrej wierze; szukali Jezusa w 

obawie, że mogło Mu się coś stać.  

Zresztą w innym miejscach Ewangelii św. Marka też można się przekonać, że Jezus był 

dla uczniów źródłem niepokoju, zwłaszcza podczas nocy (Mk 4,35n.; 6,47n.;14,17n.), ale 

także w ciągu dnia, gdy mówił o ,,swojej nocy” (Mk 8,31-33; 9,31-34; 10,32-45). Dla 

nich, zamkniętych w ludzkiej perspektywie, ten niepokój stał się zalążkiem nawrócenia. 

 Tak więc pragnieniu mieszkańców Kafarnaum, aby Jezus pozostał z nimi, On 

przeciwstawił wezwanie skierowane do Szymona i pozostałych uczniów: ,,Pójdźmy 

gdzie indziej”  w tym momencie po raz pierwszy uczniowie stworzyli z Jezusem jeden 

podmiot działania.  

Wyruszyli razem z Nim ,,do sąsiednich miejscowości” (Mk 1,38). W następnym 

wersecie ewangelista pisze, że chodzi o miejscowości rozsiane w ,,całej Galilei”                 

(Mk 1,39). 

 Innymi słowy, to czego świadkiem było Kafarnaum, powinno stać się udziałem także 

innych miejscowości, od najbliżej położonych do coraz to bardziej odległych, ostatecznie 

aż po krańce ziemi. 



 Droga Jezusa ma jeden cel: ,,abym i tam mógł nauczać” (Mk 1,38).  

 Jezus od początku publicznej działalności miał głęboką świadomość, że Jego 

misją jest głoszenie Dobrej Nowiny. 

 Wyrażenie świadomości Jezusa, że Jego misją jest głoszenie Dobrej Nowiny, 

zostało wyrażone tu jasno.  

Różnie jednak możemy interpretować słowa: ,,bo na to wyszedłem” (Mk 1, 38).  

 

Może tu po prostu chodzić o proste stwierdzenie faktu, że Jezus przed świtem opuścił 

Kafarnaum, ale jako że słowa te wypowiedział On po zakończeniu modlitwy, narzuca się 

też inne ich rozumienie: raczej chodzi tu o wyjście Jezusa od Ojca. Przy takiej interpretacji 

Marek zbliża się do teologii Jana, który w prologu do swojej ewangelii wyraźnie mówi                

o preegzystencji Syna Bożego (J 1,1-14). Ta odwieczna komunia Syna z Ojcem jest – po 

wcieleniu – bodźcem do głoszenia Dobrej Nowiny. Pragnienie serca Jezusa ujawniło się 

właśnie wtedy, gdy poprzez modlitwę zamanifestował On swoją jedność z Ojcem.  

Uczniowie również zostaną posłani, aby głosić Ewangelię i zwyciężać zło, jako 

związani ,,z Nim” (Mk 3,13-15), Synem, który trwa nieprzerwanie w Ojcu. Kontemplacja 

i działanie nie sprzeciwiają się sobie: pierwsza jest źródłem drugiego, drugie zaś prowadzi 

do pierwszej.  

 Jeśli ktoś nie jest zjednoczony z Bogiem, to jego działanie może wyrządzić 

więcej szkód niż pożytku. 

 ,,Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, 

rozprasza” (Łk 11,23). Jezus, oświadczając: ,,bo na to wyszedłem”, chciał nie tyle 

powiedzieć, że opuścił Kafarnaum, ile, że jest Synem, który wyszedł od Ojca, aby 

przynieść Dobrą Nowinę człowiekowi. Jego pełny powrót dokona się wtedy, gdy 

Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom (Mk 13,10). 

 Fragment ten kończy ogólny opis działalności Jezusa w Galilei.  

Chodził On, ,,nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy” (Mk 1,39). 

Jest to synteza Jego posłannictwa: głoszenie słowa prawdy, która uwalnia człowieka z 

niewoli kłamstwa.  

Wers Mk 1,39 jest bardzo podobny, do tego, który wcześniej Marek odniósł do 

działalności Jana Chrzciciela: ,,Wystąpił Jan, chrzcząc na pustyni, i głosił chrzest              

i nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (Mk 1,4). Jak Jan Chrzciciel udzielał 

chrztu na pustyni i jednocześnie głosił chrzest nawrócenia, tak Jezus głosił w synagogach 

słowo i równocześnie dokonywał egzorcyzmów. 



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.  

 

 

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.  

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). 



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 trawienia 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, 

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.  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Udał się na miejsce pustynne i tam się modlił” (Mk 1,35) 

Jeśli więc Jezus modlił się – a nie na darmo się modlił, ponieważ przez modlitwę 

osiągnął to,  co prosił, a czego bez modlitwy być może by nie otrzymał – to któż z nas 

będzie zaniedbywał modlitwę?  Marek nas poucza: „Jezus nad ranem wstał […] i tam 

się modlił”.[…] Każdy może z Pisma Świętego wymienić więcej przykładów modlitwy 

(Orygenes, „O modlitwie” 13,1). 

 

Rozważmy, co czyni Pan.  

Zechciał stać się człowiekiem i wziąwszy pod uwagę, że jako człowiek jest 

słaby, modlił się. Usłyszeliśmy w Ewangelii, jak to odszedł od swoich uczniów na 

pustynie, a oni szukając Mistrza, znaleźli Go tam. On na osobności się modlił […]. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, to możemy pytać: Kto się 

modlił? Do kogo się modlił? Dlaczego się modlił? Modlił się Bóg? Modlił się do równego 

sobie? Jaki powód do modlitwy ma zawsze szczęśliwy, zawsze wszechmocny, 

niezmienny, wieczny i współwieczny z Ojcem? […] Ponieważ „Słowo stało się ciałem                    

i zamieszkało między nami” (J 1,14), to masz Majestat do którego się modlisz, i masz 

człowieczeństwo, które za tobą się modli (Augustyn, „Wprowadzenie do Psalmów” 

29,2,1). 

 

„Dotknął go” (Mk 1,41) 

Dlaczego Pan go dotknął, skoro Prawo zabraniało dotykania trędowatych?  

Dotknął go, aby pokazać, że „dla czystych wszystko jest czyste”, a także aby 

nieczystość, która jest w jakimś człowieku, nie przylegała do innych, ani też zewnętrzna 

nieczystość nie zabrudziła serca.  

Pan dotknął go, choć nie można się było go dotykać, aby nas zachęcić do pokory                       

i pouczyć, że nie powinniśmy nikim pogardzać, nikogo odrzucać ani też nie postrzegać 

jego godnego litości tylko dlatego, że posiada w swoim ciele rany albo jakąś skazę godną 

potępienia […]. Gdy więc Pan zaledwie wyciągnął swoją rękę, trąd natychmiast ustąpił.                 

I tak oto dotknął On nie trądu, ale już oczyszczonego i zdrowego ciała. 

 Zobaczmy więc najmilsi, czy nie ma wśród nas tutaj kogoś dotkniętego trądem duszy 

albo zarażonego winą w swoim sercu? Jeśli jest ktoś taki, pozwólmy mu gorąco wołać do 

Pana: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Orygenes, „Komentarz do 

Ewangelii według Mateusza” 2,2-5). 



 

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mk 1,40) 

Gdy Pan wyciągnął rękę, trąd natychmiast ustąpił. Zwróć uwagę na pokorną odpowiedź. 

Trędowaty powiedział: „Jeśli chcesz”. Pan odpowiedział: „Chcę”. Tamten uprzedza: 

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

łączyć i czytać: „Chcę, abyś był oczyszczony”, ale oddzielnie; najpierw rzekł „Chcę”, a 

następnie rozkazał: „Bądź oczyszczony” (Hieronim „Komentarz do Ewangelii 

Marka” 1,8, tłum. M. Starowieyski). 

 

„Uważaj, nikomu nie mów” (Mk 1,44) 

Pan dotyka go, aby okazać, że uzdrawia nie jako sługa, ale jako Pan. Jako ręka nie tylko 

nie zaraziła się trądem, ale trędowate ciało stało się czyste od tej ręki. Przyszedł nie tylko, 

aby uzdrawiać ciało, ale przede wszystkim by dusze doprowadzać do wiary […]. Dotyka 

trędowatego, ucząc przez to, że należy się troszczyć o duszę, oczyszcza ją, obawiając się 

jedynie grzechu, który jest trądem duszy (Jan Chryzostom, „Komentarz do Ewangelii 

według Matusza” 25,2). 

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

siebie ofiary przepisane przez Prawo. Tym samym chciał pokazać, że wypełnił przepisy 

Prawa. W ten sposób obnażył niewiarę kapłanów, bo przecież zobaczyli uzdrowienie 

trędowatego, czego ani oni, ani Prawo nie mogło dokonać. Powinni Go zatem uznać za 

Syna Bożego i za Pana Prawa. A jeśli tego nie chcieli uczynić, to patrząc na Jego 

sprawiedliwość [w przestrzeganiu Prawa], wiarę i wymowę czynu, uznać swą niewiarę. 

Kto bowiem mógł własną mocą uzdrowić trędowatego, którego Prawo uzdrowić nie 

mogło, jeśli nie Ten, który jest Panem Prawa i Bogiem wszechmogącym […]?                         

Ów trędowaty, zanim jeszcze został uzdrowiony, wyznał swoją wiarę w Syna Bożego. 

Kapłani nie chcieli uwierzyć, choć wiedzieli działającą moc Bożą (Chromacjusz,  

„Homilie do Ewangelii Mateusza” 38,2). 

Jezus nakazał trędowatemu milczenie, ale on nie był w stanie go zachować. Podobnie 

trzeba, aby ludzie wybrani przez Boga, idąc za przykładem Jego nauczania, starali się w 

pokorze, aby wielkie rzeczy przez nich dokonane pozostały przemilczane, choć czasami 

Opatrzność sprawia, że dla większego dobra innych są one rozgłaszane wbrew ich własnej 

woli (Beda Czcigodny, „Komentarz do Ewangelii Marka” 1,10). 

 

 



 Mk 1, 35 – 45  "Słowo wśród nas" 

 
nr 13 – 1993 

Kim jest Jezus? Jest to centralne pytanie naszej wiary, pytanie, które sam Jezus 

pragnie nam postawić. Mieszkańcy Kafarnaum popełnili błąd, zadali bowiem inne pytanie: 

”Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą” (Mk 1,27). Byli zapatrzeni w cuda Jezusa                     

i podziwiali Go jako ich sprawcę. „Przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych;              

i całe miasto było zebrane u drzwi” (Mk 1,32-33). Jezus nie przestawał ich uzdrawiać, 

ponieważ On nigdy nie odtrąca ludzi. 

Jezus pragnie, abyśmy spojrzeli na Niego według właściwych kryteriów i poznali Go 

takim, jakim jest On w rzeczywistości. Mieszkańcy Kafarnaum byli zajęci oglądaniem 

swych wyprostowanych kończyn, uzdrowionych ran i wrzodów, uciekających demonów. 

Oczekiwali, że Jezus pokaże im jeszcze większe cuda, i nie myśleli o bliższym poznaniu 

Go i odkryciu, kim On jest w istocie, o odkryciu tego, że jest On Synem Bożym, który 

przyszedł w potędze i chwale, aby zamieszkać między nami (J 1,14). Nie rozpoznali, kim 

był naprawdę. 

 Jakie są owe kryteria, według których mamy przyjrzeć  się Jezusowi?  

Chrześcijanie mają przyjąć Go jako cierpiącego Mesjasza, zbawiającego przez moc 

swego krzyża. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus pokonał tego, który miał władzę nad 

chorobami i śmiercią: szatana, i wyzwolił nas spod jego panowania (Hbr 2, 14-15).  

Kiedy idąc za Jezusem, dojdziemy aż do miejsca, gdzie razem z Nim umieramy dla 

grzechu, wtedy poznamy Jego moc uzdrawiania i wyzwalania z niewoli szatana. Kiedy 

czerpiąc moc z krzyża, zaczniemy umiera dla siebie, ujrzymy Go działającego w naszym 

życiu. Wówczas poznamy Go takim, jakim jest. 

Jezus opuścił Kafarnaum (Mk 1,38-39) ponieważ ludzie skoncentrowali się bardziej na 

Jego mocy uzdrawiania niż na Jego wezwaniu do pokuty i nawrócenia. A jak wygląda 

nasza odpowiedź udzielona Jezusowi? Czy chcemy tylko, aby nas uzdrowił, zrobił wśród 

nas coś dobrego, czy też pragniemy otworzy dla Niego nasze serca, poddając się Jego 

woli? 

„Jezu, przyszedłeś na świat po to, abyśmy poznali, że ty jesteś prawdą i że ta prawda 

nas wyzwoli. Pomóż nam otworzyć nasze serca dla Ciebie – cierpiącego Mesjasza. Pomóż 

nam odwrócić się od naszego egoizmu, by zjednoczyć się z twoim krzyżem” 

     



46 -1996 

Mieszkańcy położonego nad jeziorem miasta Kafarnaum tak jak wszyscy ludzie 

doświadczali ciemności grzechu, chorób i bezradności.  

Pewnego dnia przybył do nich Jezus i ogłosił nadejście królestwa Bożego. Poprzez 

swoje słowa i czyny zaświadczył o obecności królestwa wśród nich. Uzdrawiając chorych 

i wyrzucając złe duchy, ukazywał ludziom miłosierdzie Boga. Był to początek nowej ery 

zbawienia, które Jezus objawił wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi cierpiących i 

udręczonych. Dla tych, którzy przyjęli je z wiarą, królestwo Boże stało się osobistym 

doświadczeniem, stanowiącym równocześnie zapowiedź chwalebnego przemienienia 

całego stworzenia wraz z nadejściem pełni czasów.  

Chociaż uczniowie mieli dosyć mgliste pojęcie o prawdziwej naturze Jezusa, 

wystarczyło ono, by powierzyli Jezusowi swe zmartwienie spowodowane chorobą 

teściowej Piotra. Jezus nie zwlekał z odpowiedzią na ich prośbę i gorączka ustąpiła 

natychmiast pod uzdrawiającym dotknięciem jego rąk (Mk 1,29-31). Greckie słowo 

egeiro (użyte w zwrocie „podniósł ją” – Mk 1,31) oznacza także „wskrzesił z martwych”. 

Jezus przyszedł jako Pan, aby przynieść zbawienie i wskrzesić do nowego życia 

wszystkich przygniecionych ciężarem grzechu.  

 Wskrzeszeni na nowo, jesteśmy powołani do posługi w dziele budowy Jego 

królestwa. 

Na zakończenie dnia wypełnionego uzdrawianiem i wyrzucaniem złych duchów, Jezus 

nakazał milczenie demonom, które znały Jego prawdziwą naturę (Mk 1,34). Następnie 

usunął się od tłumów i uczniów, którzy nie rozumieli Jego mesjańskiego posłannictwa, 

udając się „na miejsce pustynne i tam się modlił” (Mk 1,35). Taki był początek 

„sekretu mesjańskiego. Wielu zachwycało się Jezusem jako cudotwórcą, nikt jednak nie 

rozumiał prawdziwego charakteru jego misji. Dzięki modlitwie Jezus mógł wypełniać 

wolę Ojca i nie ulegać presji tłumów, które chciały w Nim widzieć Mesjasza 

odpowiadającego ich oczekiwaniom (Mk 1,35-39). Dopiero ci, którzy potrafili przyjąć Go 

jako cierpiącego Syna Człowieczego, który został upokorzony na krzyżu, a potem powstał 

z martwych zwyciężywszy śmierć – mogli uznać Go za Mesjasza. To, co ukrywał na 

początku swej działalności, objawiło się w całej pełni w świetle zmartwychwstania                   

(Łk 24,26). 

 Jeżeli usuniemy się na ubocze, aby przebywać w bliskości Ojca, Duch Święty 

objawi nam prawdę o osobie i o misji Jezusa, który pragnie nas uzdrowić                        

i uwolnić od grzechu.  

„Panie Jezu, dotknij mnie w mojej niemocy i pomóż mi przyjąć uzdrowienie, które 

pochodzi od Ciebie.” 



223 - 2012 

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

i tam się modlił. (Mk 1,35) 

Jezus miał pracowity dzień. W towarzystwie swoich pierwszych czterech uczniów 

poszedł najpierw do synagogi, gdzie nie tylko nauczał, ale również wyrzucił złego ducha. 

Następnie udał się do domu Piotra i uleczył jego teściową. A kiedy tylko zachód słońca 

obwieścił koniec szabatu, u drzwi Jezusa zebrał się tłum ludzi proszących Go o 

uzdrowienie i uwolnienie od złych duchów swoich bliskich. Możemy przypuszczać, że ta 

wyczerpująca posługa przeciągnęła się długo w noc. 

Byłoby z pewnością zrozumiałe, gdyby Jezus następnego ranka pozwolił sobie na 

dłuższy wypoczynek. Marek mówi nam jednak, że Jezus wstał wczesnym rankiem i udał 

się na odludne miejsce, aby przebywać ze swoim Ojcem. Zamiast założyć z góry, że zna 

wolę Ojca i wie, jak ją wykonać, poświęcił czas, aby wsłuchać się w Boży głos, aby 

szukać Bożego prowadzenia. 

 To w głębokim zjednoczeniu z Ojcem zobaczył jasno kolejny krok – 

nadszedł czas, by pójść i głosić słowo w innych wioskach. 

Tak właśnie wyglądało życie naszego Pana – ani chwili przestoju! Jezus wciąż szedł 

dalej. Nawet Jego modlitwa odznaczała się dynamiką. Nie wstawał wcześnie po to, by 

obejrzeć piękny wschód słońca i przy okazji odmówić kilka modlitw. Wciąż prosił, szukał 

i pukał. 

 Z determinacją odkrywał plan Ojca, gotów uczynić wszystko, aby ten plan 

mógł się zrealizować. 

Zwróćmy uwagę na to, że Jezus był aktywny, a nie tylko zajęty. Był jak biegacz 

pochylony w blokach startowych – w skupieniu oczekiwał Bożego wezwania, nie 

pozwalając swym myślom biernie błądzić wokół różnych spraw. Bóg oczekuje takiej 

postawy również od nas. Królestwo Boże potrzebuje robotników. 

 Ludzie potrzebują słowa Bożego, dzieła Boże oczekują na wykonawców. Głodni 

potrzebują pokarmu, smutni pocieszenia, zagubieni kogoś, kto wskaże im drogę.  

 Do czego wzywa cię dziś Bóg? 

 Szukaj Go na modlitwie, wsłuchaj się w Jego głos, a będziesz wiedział. 

„Oto jestem, Panie! Pokaż mi, czego dziś ode mnie pragniesz. Chcę być Twoim sługą!” 

 

 



 

124 – 2003 

Powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. (Mk 1,37) 

Wyobraź sobie, że należysz do bliskiego otoczenia znanego sportowca. Jest on 

ulubieńcem publiczności, toteż bilety na wszystkie mecze z jego udziałem sprzedają się w 

mig. Po meczu rozentuzjazmowani kibice cisną się, by otrzymać autograf czy choćby 

rzucić okiem na swego bohatera. Podziw i pochlebstwa tłumu upajają samego sportowca i 

całą jego ekipę. 

Ten współczesny przykład może nam pomóc uświadomić sobie, jak wielkie 

zamieszanie wywoływał Jezus wszędzie tam, gdzie się pojawiał. Już od samego początku 

Jego działalności publicznej zainteresowanie tłumów graniczyło z szaleństwem.  

Scena z dzisiejszej Ewangelii nie jest tu żadnym wyjątkiem. Jezus nie tylko przemawiał 

w sposób trafiający prosto do serc słuchaczy, ale również uzdrawiał. Uzdrowił teściową 

Piotra i wielu innych chorych i opętanych, którzy zbierali się u Jego drzwi. Nic dziwnego, 

że kiedy pewnego poranka Jezus zniknął, uczniowie poszli Go szukać. Podobnie jak 

dzisiejsi słynni sportowcy, i On miał przecież obowiązki wobec swoich fanów! Gdy Go 

znaleźli, usłyszeli od Niego słowa, których nie oczekiwali: „ Pójdźmy gdzie indziej” 

(Mk 1,38). 

Podziw tłumów nie zdołał ani na chwilę odwieść Jezusa od pełnienia Jego misji. Ojciec 

posłał Go na świat po to, aby otworzył nam drogę do królestwa Bożego, a On ani na 

chwilę nie tracił z oczu wyznaczonego Mu celu (Łk 12,32-33). Ani zmęczenie, ani wola 

natarczywego tłumu nie mogły Mu w tym przeszkodzić. Głoszenie Ewangelii było dla 

Niego wszystkim, toteż pragnął, aby każdy człowiek mógł usłyszeć jej przesłanie. 

Dziś, po dwóch tysiącach lat, Jezus wciąż pragnie tego samego. Kiedy przychodzi do 

naszych serc w sakramencie chrztu, kiedy daje się nam w Eucharystii, jego jedynym celem 

jest wyzwolenie nas z grzechu i ustanowienie w nas swego królestwa. Chce nas pocieszać i 

umacniać, przenikać nasze serca prawdą, wybawiać od złego i czynić z nas swoich 

uczniów. 

 Czy pozwolisz Jezusowi przemówić do siebie podczas dzisiejszej Eucharystii? Czy 

pozwolisz, by dał ci choć przedsmak tego, jak Jego królestwo może objawić się w twoim 

życiu? Czy zgodzisz się być wobec świata świadkiem tego królestwa? 

„Panie Jezu, otwieram przed Tobą moje serce. Ustanów w nim swe królestwo i pozwól 

mi przyprowadzać do Ciebie innych.” 

    



222 – 2012 

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo 

na to wyszedłem. (Mk 1,38) 

Przy pomocy tych kilku słów Jezus odsłonił przed uczniami swoje myśli i serce. Cały 

poprzedni wieczór uzdrawiał chorych i uwalniał udręczonych przez złe duchy w swoim 

domu w Kafarnaum. Teraz po długiej modlitwie, którą rozpoczął jeszcze przed świtem, 

postanawia wyruszyć na nowe terytoria.  

Poświęcił się uzdrawianiu, nauczaniu i głoszeniu Ewangelii i żadna inna możliwość 

– nawet tak atrakcyjna, jak służenie potrzebującym we własnym domu – nie była w 

stanie Go od tego odwieść. 

Życie Jezusa było bardzo wypełnione. Większość z nas także nie narzeka na brak zajęć. 

Mamy tak wiele różnych funkcji – jesteśmy rodzicami, pracownikami, małżonkami, 

członkami różnych ruchów i grup parafialnych – i często zastanawiamy się, jak to 

wszystko ze sobą pogodzić. 

Może nam w tym pomóc przykład Jezusa. On nie tylko musiał pogodzić ze sobą wiele 

różnych obowiązków, ale również uporać się z rzeszą ludzi zabiegających o Jego uwagę. 

Wielu pragnęło od niego uzdrowienia lub uwolnienia bliskiej osoby od złego ducha. Inni 

chcieli dokładniej poznać Jego naukę. Jeszcze inni zastawiali na Niego pułapki, pragnąc 

narazić na szwank Jego reputację. Jednak Jezus zdołał w tym wszystkim zachować 

właściwy kierunek. Nigdy nie zapomniał o tym, kim jest i do czego wezwał Go Bóg. 

 Na czym polegał sekret Jezusa? Codziennie szukał On mądrości u Ojca. Nawet 

w najbardziej wypełnionym dniu znajdował czas na modlitwę, aby umacniać 

więź z Ojcem i mieć jasny obraz swojej misji. 

Jest to w rzeczywistości bardzo proste. Jeśli codziennie będziemy spędzać czas z 

Panem, nawet jeśli będzie to zaledwie dziesięć minut, odkryjemy, że jest w nas więcej 

pokoju i skupienia na Bogu. Będziemy bardziej otwarci na Jego prowadzenie, co da nam 

więcej pokoju w trudnych sytuacjach i więcej siły do pokonywania rozproszeń, lęków i 

niepokojów, które nas gnębią. 

Nasz Bóg jest potężny, kochający i cierpliwy. On raduje się, gdy Jego dzieci szukają 

Go na modlitwie. Chce spędzać z nami czas. Wykorzystuje każdą okazję, by udzielać nam 

swego światła i pokoju, by nas uczyć i formować. Co za zaszczyt mieć za Ojca 

wszechmogącego Boga! 

„Oto jestem, Ojcze. Naucz mnie dziś trwać w Twojej obecności i w Twoim pokoju.” 

  



178 – 2008 

"Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". (Mk 1,40) 

Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że jedno z twoich dzieci przychodzi do ciebie z 

problemem, który możesz łatwo rozwiązać, ty jednak, zamiast mu pomóc, mówisz, żeby 

radziło sobie samo? Nie jest to odpowiedź kochającego rodzica. Nasze dzieci przychodzą 

do nas ze swoimi problemami, ponieważ nam ufają i wierzą, że wybawimy je z kłopotu. 

Jeśli my jesteśmy gotowi im pomagać, to o ileż bardziej Bóg, którego serce jest 

nieskończenie większe od naszych serc, pragnie odpowiadać na nasze prośby! 

Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii zdecydowanie wierzył w tę prawdę. Wiedział, że 

nikt z ludzi nie jest w stanie mu pomóc. Nawet rodzina i przyjaciele odrzucili go, pełni 

wstrętu i obawy przed jego chorobą. On jednak przyszedł do Jezusa z absolutnym 

zaufaniem, mówiąc: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Czy Jezus mógł mu 

odmówić? Zdjęty współczuciem, dotknął tego, którego prawdopodobnie nie odważyłby się 

dotknąć nikt z nas – i to już wystarczyło, aby trędowaty odzyskał zdrowie. W jednej chwili 

jego życie zmieniło się na zawsze! 

Czy Jezus kocha nas mniej niż kochał tego człowieka? Oczywiście, że nie! On zawsze 

jest gotów nam pomagać, tak jak każdy dobry ojciec chce pomagać swoim dzieciom. 

Może trudno nam w to uwierzyć, ponieważ Jego pomoc nie zawsze przychodzi w takiej 

formie, jakiej my byśmy sobie życzyli. Nie zawsze Jezus uzdrawia nas z chorób i usuwa 

problemy. Czasami przeprowadza nas przez nie po to, byśmy przybliżyli się do Niego i 

zaczerpnęli siły. 

Niezależnie od Bożej odpowiedzi na naszą modlitwę, nie traćmy wiary w to, że Jezus 

nas słucha, że nie jest wobec nas obojętny. On odpowiada w taki sposób, jaki jest dla nas 

najlepszy, nawet jeśli tego nie rozumiemy. Wiele razy doświadczymy też Jego 

bezpośredniej interwencji w nasze życie w postaci uzdrowienia, wyzwolenia czy innej 

łaski przychodzącej w najwłaściwszym momencie. 

 Nie bójmy się więc przychodzić do Niego z naszymi problemami. Na tym między 

innymi polega dziecięca wiara, której On od nas oczekuje. Jak mamy doświadczyć opieki 

Ojca niebieskiego, jeśli nie zdecydujemy się Mu zaufać? 

„Panie, wysławiam Cię za Twoją miłość i troskę o mnie. Nie mam się czego obawiać, 

gdyż szukam Twego królestwa i wiem, że niczego mi nie zabraknie.” 

 

 

 



124 – 2003 

"Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony". (Mk 1,42) 

Każdy z nas widział kiedyś, jak małe dziecko przewraca się i rani sobie kolano. Często 

łzy przestrachu i bólu ustają jak ręką odjął, kiedy tylko maluch znajdzie się w objęciach 

któregoś z rodziców. „Już zaraz przestanie” – mówi mama czy tata. Parę słów 

uspokojenia, plasterek, kojący uścisk i mały już po chwili bawi się, jak gdyby nigdy nic. 

Jak jednak zareagowałbyś, gdyby nie gojąca się, nie opatrzona rana tylko pod 

wpływem czyjegoś dotyku natychmiast przestała krwawic i porosła zdrową skórą? To 

właśnie przydarzyło się trędowatemu. 

 Kiedy Jezus wyrzekł słowo, na oczach tego człowieka martwa, gnijąca skóra stała 

się czysta i świeża. Zdeformowane kości wyprostowały się. Ohydne, cieknące rany 

zniknęły bez śladu. Wyobraź sobie, co przeżył ten człowiek, kiedy nagle poczuł, że jego 

od dawna martwe nerwy wracają do życia, że odzyskuje czucie w palcach! 

 Jak łatwo dać się do tego stopnia pochłonąć sprawom tego świata, że umyka 

nam autentyzm cudów Jezusa! 
 

 Czy kiedy masz wolną chwilę i możesz swobodnie myśleć, przypominają ci się 

czasem sceny z Ewangelii?  

 Czy zastanawiasz się, jak wyglądało uzdrowienie paralityka albo sługi setnika z 

Kafarnaum?  

Albo na odwrót – czy nie jest tak, że na przykład słuchasz Pawłowego hymnu o miłości 

z 13 rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian i sam czujesz, że słowa te wpadają jednym 

uchem, a wypadają drugim? Słuchasz zawartego w Psalmie 103 zapewnienia, że Bóg 

odrzuca od nas nasze winy tak daleko, jak wschód jest odległy od zachodu, i nie robi to na 

tobie żadnego wrażenia? Jest w tym coś z postawy dziecka, które przybiega do rodziców 

po ratunek, ale już po chwili ucieka do swojej zabawy, nawet bez podziękowania, w 

przekonaniu, że okazywana mu miłość po prostu mu się należy. 

Bóg pragnie, abyśmy czytając Jego słowo, potrafili zachwycić się każdym z Jego 

cudów. Pragnie też, abyśmy spodziewali się cudów – małych i wielkich – w swoim 

własnym życiu. On naprawdę może przemienić nas mocą swego słowa, tak jak przemienił 

trędowatego. Podczas dzisiejszej Mszy świętej otwieraj się na Jego działanie. Ucz się 

postawy wiary i zaufania we wszystkich wydarzeniach twego życia. Zawierz Ojcu 

niebieskiemu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych! 

„Duchu Święty, nie pozwól, by spowszedniały mi cuda, o których czytam w Piśmie 

świętym. Otwieraj moje oczy i uszy na nowe życie, którego chcesz mi udzielać.” 



 

nr 13 – 1993 

Trędowaty miał na tyle mocną wiarę, że zbliżył się do Jezusa i prosił Go o 

uzdrowienie. Jego akt wiary został nagrodzony. Zgodnie z prawem żydowskim, ludzie 

dotknięci trądem (czy jakąś inną chorobą skórną) nie mieli prawa kontaktować  się z 

innymi (Kpł 13-14). Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii, aby prosić Jezusa o uzdrowienie, 

musiał najpierw pokonać strach związany ze złamaniem Prawa. Był on głęboko 

przekonany o tym, że Jezus mógł go uzdrowić. Jezus wzruszył się, widząc wielką wiarę 

tego człowieka, dotknął go i uwolnił od trądu. 

Fragment ten stanowi coś więcej niż tylko opis uzdrowienia. Ukazuje on naturę 

zbawienia przyniesionego nam przez Jezusa.  

 Fragment ten mówi nam, że każdy z nas potrzebuje dotknięcia przez Jezusa i że 

jeśli zbliżymy się do Niego z wiarą i ufnością w Jego miłość ku nam i w Jego 

pragnienie uleczenia naszych chorób i słabości, to On również obdarzy nas 

zbawieniem.  

Uzdrowienie, którego dostąpił trędowaty, i uzdrowienie, które ma się stać naszym 

udziałem, jest czymś więcej niż samym tylko uzdrowieniem fizycznym; ma ono na celu 

pomóc nam spotkać się z  Bogiem i poznać  Go bliżej. 

Kiedy spotykamy Jezusa na modlitwie i podczas liturgii, i kiedy rozpoznajemy Go w 

innych ludziach, Duch Święty objawia nam wówczas wspaniałość Chrystusa i miłość 

Boga. Przypomnijmy sobie, jak to było, kiedy św. Franciszek spotkał Boga w trędowatym. 

Bóg natchnął go w tym momencie taką wiarą, że z całą prostotą modlił się: 

”Oddajemy Ci Panie, cześć, tu i we wszystkich świątyniach na całym świecie                    

i błogosławimy Ciebie, bo przez swój święty krzyż odkupiłeś świat”                             

(Testament św. Franciszka). 

Jakże często idziemy przez życie nieświadomi natury zbawienia otrzymanego w 

Chrystusie. Próby, na jakie jesteśmy wystawiani każdego dnia, i chęć  posiadania rzeczy, 

które jak myślimy, zaspokoją nasze pragnienia – wszystko to sprawia, że koncentrujemy 

się na samych sobie i zapominamy o Bogu i Jego miłości objawionej nam przez Jezusa. W 

takich chwilach musimy zatrzymać się i przypomnieć sobie prawdę o Chrystusie, Jego 

chwałę i Jego plan obdarowania nas życiem. 

„Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć naturę zbawienia przyniesionego przez 

Chrystusa, abym mógł otworzyć się na Jego uzdrawiające dotknięcie” 

 



    68 – 1998  (134 – 2004) 

Możemy spróbować zastanowić się, dlaczego trędowaty uzdrowiony przez 

Jezusa nie usłuchał Jego nakazu, by nikomu o tym nie mówił (Mk 1,44). 

 Czy dał się po prostu unieść radości i dlatego opowiadał wszystkim, co się stało? Czy 

może pomyślał sobie: „Zrobię Jezusowi przysługę, jeśli rozpowiem, że to On mnie 

uzdrowił”?  

Niezależnie od tego, czym kierował się uzdrowiony, św. Marek posłużył się jego 

historią, aby wprowadzić dwa wątki, które będą się przewijały w całej Jego 

Ewangelii: „sekret mesjański”, przy zachowaniu którego obstawał Jezus, oraz 

sprzeciw wobec osoby Jezusa, który wkrótce miał się nasilić. 

W całej swojej Ewangelii Marek przedstawia Jezusa jako Tego, który niechętnie 

przyznawał się do tytułu „Mesjasza” (Mk 1,34;3,12;5,43;7,36;8,26;9,9). Podkreśla tę 

niechęć Jezusa po to, aby przekonać swoich czytelników, że cuda nie są najważniejszym 

dowodem świadczącym o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Cuda – mimo całej swej 

niezwykłości – kierują nasz wzrok ku jeszcze większemu objawieniu: Pomazaniec Boży 

przyszedł na świat, aby przez swoją śmierć na krzyżu uwolnić nas od grzechu. Każdy 

zatem, kto chce się stać uczniem tego Mesjasza, musi wziąć swój krzyż i naśladować Go. 

Lekceważąc nakaz milczenia otrzymany przez Jezusa, trędowaty nieświadomie 

zapoczątkował konflikt, który miał towarzyszyć Jezusowi w czasie całej Jego działalności. 

Do tej pory wszystko układało się wspaniale – Jezus dokonywał cudów, wypędzał złe 

duchy, a entuzjazm tłumów wzrastał. Nagle jednak sprawy przybrały inny obrót: „Jezus 

nie mógł już jawnie wejść do miasta” (Mk 1,45). Ta zmiana nastawienia ludzi do Niego 

była zapowiedzią sporu z faryzeuszami – sporu, który ostatecznie zaprowadził Jezusa na 

krzyż (zob. 2,6-7;3,6). 

Jezus wiedział, że Jego działalność będzie przyczyną sporu. Podobnie jak nierozsądny 

trędowaty, który zignorował albo chciał poprawić plan Boży, upadła natura ludzka 

nieuchronnie musiała wejść w konflikt z królestwem Bożym. Nie zdołało to jednak 

odwieść Jezusa od uzdrawiania, głoszenia Dobrej Nowiny i wzywania ludzi, by poszli za 

Nim. Aby nas wyzwolić, był gotów zgodzić się na konflikty, osamotnienie, a nawet 

śmierć. 

Naśladujmy Mesjasza, który z tak wielką pokorą okazywał posłuszeństwo Ojcu. Nie 

próbujmy wybierać sobie nakazów, którym będziemy posłuszni, ale całym sercem 

przylgnijmy do Jezusa. Tylko w ten sposób będziemy mogli doświadczyć głębszej więzi z 

Nim samym. 

„Panie, moją rozkoszą jest pełnić Twoją wolę! Dziękuję Ci, że mnie wyzwoliłeś, abym 

mógł Ci służyć.” 



223 – 2012 

"Przebywał w miejscach pustynnych". (Mk 1,45) 

Człowiek o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, nie nosił kajdan ani łańcuchów, a 

mimo to spędzał swoje dni w całkowitym odosobnieniu. Jako trędowaty musiał 

podporządkować się przepisom Księgi Kapłańskiej, które stanowiły, że każdy cierpiący na 

chorobę skóry musi zostać odseparowany od społeczeństwa. Jako „nieczyści” trędowaci 

nie mieli prawa zbliżać się do zdrowych. Czekał ich nieszczęśliwy, potępieńczy los – żyli 

w zupełnej samotności, dopóki choroba nie przyprawiła ich o śmierć.  

Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii doczekał się jednak dotyku ludzkiej ręki. Była to 

wyciągnięta ręka Jezusa, który swym dotknięciem natychmiast przywrócił mu zdrowie. 

Odjął chorobę, która oddzielała tego człowieka od jego braci i sióstr, a zarazem i od Boga.  

 Ojcowie Kościoła przez całe wieki interpretowali tę historie jako obraz 

oczyszczenia serca człowieka z trądu grzechu i wprowadzenia go na nowo w 

jedność z Bogiem i innymi ludźmi. 

W Ewangelii czytamy o wielu uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa – 

uzdrowieniach ciała, duszy i ducha. Zwykle wszystkie one mają szczęśliwe zakończenie – 

chory odzyskuje zdrowie, a Jezus zyskuje sobie szacunek zebranych  jako potężny 

cudotwórca. Jednak to konkretne uzdrowienie ma nieoczekiwany epilog. 

 Trędowaty powraca do swoich bliskich i do społeczności Izraela, natomiast Jezus 

jest zmuszony przebywać poza miastem, w „miejscach pustynnych” (Mk 1,45).  

 Dlaczego tak się dzieje? 

Wyjaśnienie nie jest tu jednoznaczne. Być może Jezus obawiał się, że ludzie zechcą 

obwołać Go królem i będą próbowali uwikłać Go w walkę polityczną przeciwko rzymskim 

okupantom. Zaglądając do Prawa Mojżeszowego, poznajemy też inny powód. Jezus nie 

mógł wejść do miasta, ponieważ dotknął trędowatego, przez co sam zaciągnął nieczystość 

rytualną. Musiał więc przejść kwarantannę, aby nie zanieczyszczać kolejnych osób. 

 Jest to doskonała ilustracja całego przesłania Ewangelii!  

Na krzyżu Jezus przyjął na siebie chorobę naszego grzechu i oddzielenie od Boga, 

na jakie my zasłużyliśmy. Poniósł je w swoim ciele, oczyszczając nas i przywracając 

do wspólnoty z Bogiem. Zostaliśmy uzdrowieni ranami Jego miłości! 

„Panie Jezu, pragnę złożyć Ci pokłon wdzięczności, gdyż wiem, że ten trędowaty 

to ja.” 

 


