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Mk 10,46-52 (Biblia Tysiąclecia) 
Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z 

Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy 

drodze.  Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on 

jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: 

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

woła cię.  On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus 

przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu niewidomy: 

Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.. 
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Uzdrowienie niewidomego Bartymeusza (Mk 10, 46-52) 
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Przed rozpoczęciem podróży ku Jerozolimie dokonało się stopniowe uzdrowienie 

niewidomego z Betsaidy (8,22-26). 

Teraz, pod koniec tej wędrówki, tuż przed wejściem do Jerozolimy, następuje 

kolejne uzdrowienie niewidomego - tym razem natychmiast dokonujące się w pełni. 

Marek ujął tę podróż w takie właśnie ramy, by w symboliczny sposób przekazać, 

że chodziło w niej tak naprawdę o uzdrowienie uczniów z duchowej ślepoty. 

Choć Jezus podczas całej tej "drogi" udzielał im pouczeń, wciąż są oni częściowo 

pozbawieni wzroku; jeszcze nie zrozumieli, kim jest Jezus i co oznacza naśladowanie 

Go. 

Dopiero po zmartwychwstaniu ich oczy w pełni się otworzą. 

 

 Tło biblijne:  Najstarsze miasto na świecie 

  

Jerycho, leżące dwieście sześćdziesiąt metrów poniżej poziomu morza, cieszy się 

tytułem zarówno najniżej położonego, jak i najstarszego nieprzerwanie
1
 zamieszkałego 

miasta na świecie. Zostało zbudowane przy źródle słodkiej wody, znajdującym się w 

Dolinie Jordanu, kilkanaście kilometrów na północ od Morza Martwego. 

Archeologowie odkopali tu resztki osady istniejącej już około 8000 roku p.n.e. Jerycho 

najbardziej słynie z faktu, że nieomal siedem tysięcy lat później stało się pierwszą 

zdobyczą Izraelitów w Ziemi Obiecanej. 

Księga Jozuego opisuje, jak Izraelici pod jego wodzą podbili to miasto dzięki Bożej 

mocy, po odbyciu siedmiodniowej procesji, podczas której Arka Przymierza była 

uroczyście obnoszona wokół miasta przy głosie rogów, a na końcu i wśród 

świątecznych okrzyków (Joz 6). 

[10, 46]  

 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z 

Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.. 

Jezus wraz z towarzyszami przybywają do Jerycha, starożytnego miasta 

położonego około 25 km na północny wschód od Jerozolimy, będącego pierwszą 

zdobyczą Izraela w Ziemi Obiecanej (Joz 6). 

Po ich przejściu przez miasto dołącza do nich spory tłum, w którym są zapewne 

zarówno ludzie podążający za Jezusem, jak i pielgrzymi zmierzający do Jerozolimy na 

święto Paschy (Mk 14,1). 

                                                           
1
 Tak naprawdę w historii Jerycha były długie okresy, kiedy miasto pozostawało niezamieszkane, czasem nawet 

przez kilka wieków. Za najstarsze nieprzerwanie zamieszkane miasto na świecie uważany jest Damaszek, gdzie 
populacja istnieje od VII tysiąclecia p.n.e. - przyp. red. nauk. 



Każdego roku wszyscy palestyńscy Żydzi, którzy mieli taką możność, podróżowali 

do świętego miasta, by tam obchodzić Paschę (zob. Łk 2,41), upamiętniającą wyjście z 

Egiptu. 

Bartymeusz (co po aramejsku oznacza syn Tymeusza), niewidomy żebrak, 

zajmuje strategiczne miejsce przy drodze, gdzie może prosić przechodzących 

pielgrzymów o jałmużnę. 

W przeciwieństwie do mijającego go, świętującego tłumu, on sam siedzi, co 

podkreśla jego społeczne wyobcowanie jako kogoś niepełnosprawnego. 

 

 

Żywa tradycja: Modlitwa Jezusowa 

Jak wskazuje Katechizm (2616), usilna prośba niewidomego, "Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną", powtarzana jest w tradycyjnej modlitwie, znanej jako  

Modlitwa Jezusowa:  

"Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem". 

Modlitwa ta, nieprzerwanie odmawiana przez cały dzień, niekiedy w rytmie 

oddechu, jest szczególnie ceniona w duchowości chrześcijańskiego Wschodu. 

 

 

[10, 47]  

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

ulituj się nade mną! 

Wyczuwając, że dzieje się coś niezwykłego, Bartymeusz rozpytuje innych i 

dowiaduje się, że oto przechodzi Jezus z Nazaretu. 

Najwyraźniej usłyszał już wystarczająco wiele na temat tego dokonującego cudów 

rabbiego, by pobudziło to jego wiarę. 

Bartymeusz jest u Marka jedyną dostępującą uzdrowienia osobą, która zwraca się 

do Jezusa po imieniu. 

To również pierwszy raz w Ewangelii, gdy do Jezusa odniesiony zostaje tytuł Syn 

Dawida2
.  

 

                                                           
2
 W innych miejscach Nowy Testament poświadcza, że Jezus faktycznie pochodzi z rodu Dawida (Mt 1,1; Dz 

3,20.34; Rz 1,3; 2 Tm 2,8), co dla starożytnego Kościoła odgrywało dużą rolę w potwierdzeniu wiarygodności 

Ewangelii. 



Dosłownie oznacza on potomka Dawidowego (zob. Mt 1,20), lecz dla Żydów miał 

o wiele głębsze znaczenie, odnosząc się do dziedzica Bożych obietnic, Króla - 

Mesjasza, który przywróci Dawidową monarchię i będzie rządził Izraelem na wieki (2 

Sm 7,12-16; 1 Krn 17,11-15; Ps 89,21-38; Jr 23,5-6). 

Co więcej, wśród obietnic wiązanych z nadejściem Mesjasza była i ta mówiąca o 

otwieraniu oczu niewidomych (zob. Iz 29,18; Łk 4,18). 

Zwrot ulituj się nade mną jest prośbą często zanoszoną do Boga w Psalmach (Ps 

6,3; 25,16; 51,3; 86,16). 

Niewidomy Bartymeusz już teraz widzi o wiele więcej niż otaczający go ludzie. 

[10, 48]  

  Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu 

Dawida, ulituj się nade mną! 

Jednak, jak się to często zdarza (2,4; 7,27; 10,13), na jego drodze do Jezusa 

pojawiają się przeszkody: wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 

Być może procesyjne wyjście Jezusa z Jerycha cechuje się pewną spokojną 

podniosłością, a ten niewidomy wydaje się tu wzbudzać niestosowne zamieszanie. 

Lecz to reakcja bezduszna, wziąwszy pod uwagę liczne uzdrowienia dokonane 

wcześniej przez Jezusa. 

Ci, którzy podążają za Jezusem, wciąż się nie nauczyli, że mają przyprowadzać 

ludzi do Niego, nie zaś ich odsyłać (zob. 6,36). 

Lecz Bartymeusz nie zraża się tą publiczną naganą.  

Podobnie jak było to z Syrofenicjanką (7,25-29), w obliczu przeszkód jego 

determinacja tylko wzrasta. 

Jezus nie może pozostawić takiej śmiałej, żywiołowej wiary bez odpowiedzi, nawet 

jeśli powoduje to przerwę w Jego mesjańskiej podróży. 

Daje do siebie całkowity przystęp:  

"Każdy (...), kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Jl 3,5; Dz 

2,21). 

To pierwszy raz, gdy Jezus pozwala, aby publicznie ogłosić Jego mesjańską 

tożsamość. 

Aż dotąd stanowiła ona sekret (Mk 8,30), teraz jednak, gdy bliskie jest wypełnienie 

Jego misji jako cierpiącego Mesjasza, nadszedł czas jej otwartego ujawnienia. 

"Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw" (4,22). 

 



 [10, 49-50]    

 Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, 

mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, 

zerwał się i przyszedł do Jezusa. 

Zamiast wezwać tego mężczyznę samemu Jezus prosi otaczających go ludzi, by 

postąpili odwrotnie niż wcześniej: Zawołajcie go. 

Co ironiczne, teraz zapewniają oni niewidomego: Bądź dobrej myśli, wstań, 

woła cię - tak jakby to Bartymeusz potrzebował zachęty. 

Jego reakcja jest wzorcowym przykładem entuzjastycznej i pełnej zdecydowania 

wiary: zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 

Fakt zrzucenia przez niego płaszcza symbolizuje porzucenie przezeń 

dotychczasowego życia - podobnie jak chrześcijanie są wezwani do tego, by 

podczas chrztu i przez całe swe życie zrzucali z siebie swą dawną naturę                 

( por. 

Rz 13,12: "Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki 

ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła."; 

Ef 4,22: "że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego 

człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz."; 

Kol 3,8-9: " A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, 

znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście 

zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami."; 

Hbr 12,1: " I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy 

wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach."). 

 [10, 51-52]  

A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu 

niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

Jezus pyta go o to samo, o co przed chwilą zapytał Jakuba i Jana (10,36), rzucając 

mu wyzwanie, by wyraził swą wiarę w konkretny sposób. 

W odróżnieniu od synów Zebedeusza, Bartymeusz nie prosi dla siebie o jakiś 

szczególny zaszczyt, lecz tylko o przywrócenie mu zdrowia, co przewidziane jest w 

Bożej obietnicy mesjańskiej. 



Jezus odpowiada tak, jak wcześniej odpowiedział kobiecie cierpiącej na krwotok 

(5,34): Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 

Człowiecza wiara to absolutna ufność, że Bóg ma moc dokonywania przez Jezusa 

tego, co "niemożliwe" (10,27). 

Grecki czasownik sozo, oznaczający zarówno "uzdrowić", jak i "zbawić", kieruje 

myśl ku wiekuistemu zbawieniu, o którym Jezus mówił podczas drogi (8,35; 

10,26.30). 

 

Bartymeusz zostaje uzdrowiony na ciele, lecz co jeszcze istotniejsze, również            

oczy jego serca doznają oświecenia (por. Ef 1,18: " [Niech da] wam światłe oczy 

serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo 

chwały Jego dziedzictwa wśród świętych") - oto obraz tego, czego podczas chrztu 

doświadcza każdy chrześcijanin. 

Jego reakcja na doznane uzdrowienie jest wzorcowa:  

podąża on za Jezusem drogą uczniostwa (Mk 10,52), drogą prowadzącą przez 

mękę i śmierć Jezusa do zmartwychwstania i życia wiecznego. 

Bartymeusz to jedyna uzdrowiona osoba, której imię zostało zapisane u Marka, co 

sugeruje, że stał się on uczniem i był kimś znanym w starożytnym Kościele. 

 

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. 

 

 

I czytanie :     Jr 31, 7–9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się 

pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój 

lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z 

krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta 

brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.  Oto wyszli z płaczem, 

lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą 

drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest 

moim synem pierworodnym.  
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   Orygenes 

 

Misja Jeremiasza i Chrystusa 

 „Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów” (Jr 1, 5).  

Jeśli zdanie: „Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów” będziesz rozpatrywał w 

odniesieniu do Jeremiasza, to zwróć uwagę, że później nakazano mu, aby prorokował 

„wszystkim narodom”, i że istnieje zapis: „To prorokował Jeremiasz wszystkim 

narodom” (Jr 25, 14) – Elamowi, Damaszkowi i Moabowi.  

Widzimy przeto, że „prorokował wszystkim narodom” zgodnie z literalnym sensem 

skierowanego doń zdania: „Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów”. Stwierdzamy to 

również w sensie alegorycznym, odnosząc owo zdanie do Jeremiasza.  

A co trzeba powiedzieć, jeśli odniesiemy je do Zbawiciela? On rzeczywiście 

prorokował wobec wszystkich narodów; posiada wszak wiele atrybutów, a jest także 

prorokiem. Jest prorokiem tak samo jak jest Arcykapłanem, Zbawicielem i Lekarzem.  

Mojżesz przecież zapowiedział Go nie tylko jako proroka, lecz wyraził to w sposób 

szczególnie wzniosły: „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg spośród braci waszych, 

jego słuchać będziecie. A każdy, kto nie posiada tego proroka, zostanie usunięty z 

ludu” (Dz 3, 22n)  

On to jest prorokiem ustanowionym dla narodów, On to otrzymał od Boga wdzięk, 

który rozlał się na wargach Jego (Ps 44, 3), ażeby prorokował wszystkim narodom nie 

tylko wówczas, gdy był obecny cieleśnie, ale i teraz, kiedy jest obecny mocą i duchem, a 

proroctwo jego spełniło się i pociągnęło ku zbawieniu ludzi pochodzących ze wszystkich 

narodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syn Człowieczy ma władzę ... 

 

Jezus - nasz Król i Pan 

W poprzednim artykule pokazaliśmy, że Jezus rzadko kiedy ogłaszał ludziom 

wprost, że jest Mesjaszem. Często natomiast odwoływał się do określenia 

zaczerpniętego ze Starego Testamentu: „Syn Człowieczy”.  

Ale co dokładnie oznacza ten tytuł? Termin „Syn Człowieczy” nie jest tak 

konkretny jak „Mesjasz” i być może Jezus używał go właśnie z tego powodu.  

 Nie chciał, by Jego słuchacze, mający bardzo konkretne wyobrażenia co do 

oczekiwanego Mesjasza, wyrobili sobie błędny pogląd na to, kim jest i po co 

przyszedł.  

 Nie chciał też, aby sądzili, że ten jeden tytuł – Mesjasz – wyczerpuje sobą 

wszystko, co dotyczy Jego samego i Jego misji.  

W Biblii hebrajskiej termin „syn człowieczy” często oznacza po prostu osobę 

ludzką. Na przykład psalmista modli się słowami: „Czym jest człowiek, że o nim 

pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8,5). Także prorok 

Ezechiel podczas widzenia jest nazywany przez Mówiącego mianem syna 

człowieczego (Ez 2,1.3.6.8).  



▌ SĘDZIA I WŁADCA NIEBIESKI  

Jednakże Księga Daniela używa tytułu „Syn Człowieczy” w zupełnie innym 

znaczeniu, a Żydzi za czasów Jezusa, oczekujący od Boga wybawienia Izraela, byli 

dobrze zaznajomieni z tym fragmentem:  

„Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby 

Syn Człowieczy Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 

narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,13-14).  

W wizji proroka Daniela Syn Człowieczy to tajemnicza postać o wyglądzie 

człowieka, lecz o cechach Boskich, która dzieli z Bogiem panowanie nad światem oraz 

otrzymuje cześć, która tradycyjnie należy się jedynie Bogu „Przedwiecznemu”.  

Panowanie Syna Człowieczego w opisie Księgi Daniela różni się od panowania 

ziemskich królów. Podczas gdy ludzkie królestwa ostatecznie ulegają zagładzie, 

królestwo Syna Człowieczego ma trwać na wieki.  

W dramatycznym momencie przesłuchania przed Sanhedrynem Jezus odwołał się 

do tego właśnie fragmentu Księgi Daniela, nazywając siebie Synem Człowieczym. 

Arcykapłan zapytał Go: „Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?” (Mk 

14,61), a Jezus bez wahania odpowiedział: „Ja jestem. A ujrzycie Syna 

Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z 

obłokami niebieskimi” (Mk 14,62).  

Arcykapłan natychmiast zorientował się, że Jezus cytuje proroka Daniela.  

Tak, jestem Synem Błogosławionego, Synem Człowieczym, 

który będzie panował na wieki. Równie dobrze mógł wyznać, że jest 

Bogiem!  

 Nietrudno zrozumieć, dlaczego najwyższy kapłan rozdarł szaty i oskarżył Go 

o bluźnierstwo (Mk 14,63-64).  

 Nietrudno też zrozumieć, dlaczego Sanhedryn przekazał Jezusa Piłatowi 

wnosząc o Jego ukaranie. Członkowie Wysokiej Rady doskonale zrozumieli, 

co mówił, a w ich oczach był to potworny grzech bałwochwalstwa, 

zasługujący na karę śmierci.  

▌ BOSKA WŁADZA SYNA CZŁOWIECZEGO  

Nie tylko arcykapłana i Sanhedryn mogły zgorszyć te słowa. Wielu Żydów z 

czasów Jezusa dobrze znało ten fragment z Księgi proroka Daniela. Jeżeli więc ktoś 

nazywał siebie Synem Człowieczym, było pewne, że inni zwrócą na to baczną uwagę.  



Przypomnijmy sobie, jak Jezus uzdrowił paralityka, którego przyjaciele spuścili 

przez dach. Chociaż sam fakt uzdrowienia był już zdumiewający sam w sobie, uwagę 

faryzeuszy przykuło jeszcze bardziej to, co Jezus powiedział: „Dziecko, odpuszczone 

są twoje grzechy” (Mk 2,5).  

Uznali natychmiast, że tymi słowami przywłaszczył sobie prawo do czynienia tego, 

co przysługiwało jedynie Bogu. Zgorszeni byli zwłaszcza przyglądający się temu 

uczeni w Piśmie. „Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?” – pytali 

(Mk 2,7).  

Ale Jezus, znający zarówno ich myśli, jak i narastającą w nich złość, odpowiedział: 

„Czemu myśli te nurtu ją w waszych sercach? (...) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn 

Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 

Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!” (Mk 2,8.10).  

Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy Jezus mówił o szabacie i o świątyni. Bóg 

nakazał swemu ludowi zachowywanie szabatu, dlatego faryzeusze byli oburzeni, że 

Jezus pozwala swoim uczniom w dzień szabatu zrywać kłosy; widzieli w tym 

lekceważenie Bożych nakazów (Mt 12,1-2).  

Kiedy Jezus odpowiedział na ich oburzenie: „Syn Człowieczy jest Panem 

szabatu” (Mt 12,8), uznali, że stawia się na równi z Bogiem. Przecież tylko Bóg mógł 

być Panem sobotniego odpoczynku!  

W tym samym fragmencie Jezus wygłosił inne szokujące stwierdzenie: „Tu jest 

coś większego niż świątynia” (Mt 12,6). Coś większego niż święte mieszkanie 

Boga? Faryzeusze i uczeni w Piśmie pytali Go zatem, kto Mu dał władzę, że w ten 

sposób przemawia. A On mówił: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni 

wzniosę ją na nowo” (J 2,19).  

Było to szokujące wyznanie, dlatego też stało się jednym z głównych punktów 

oskarżenia wniesionego przeciwko Jezusowi podczas procesu (Mt 26,60-61).  

We wszystkich tych sytuacjach Jezus mówił tak, jakby miał władzę, jaką 

posiada jedynie Bóg.  

Należąc do narodu wybranego doskonale wiedział, że Bóg jest tylko jeden. Jednak 

mimo to utrzymywał, że Boża obecność przebywa w Nim w wyjątkowy sposób. 

Twierdził, że ma prawo – i władzę – działać na mocy autorytetu Boga. A faryzeuszom, 

kapłanom i uczonym w Piśmie łatwiej było uznać Go za uzurpatora niż zastanowić się, 

czy jest to rzeczywiście możliwe. 

 ▌ SYN CZŁOWIECZY DZISIAJ  

Ze wszystkich pytań związanych z Jezusowym tytułem Syna Człowieczego 

najważniejsze jest to: „Co dla mnie oznacza, że Jezus jest Synem Człowieczym?”.  



Jezus nie określał się w ten sposób po to, by wzbudzić zamęt w słuchaczach lub 

zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Wybrał ten tytuł, ponieważ chciał przekazać 

im – i nam – pewne istotne prawdy.  

Po pierwsze, przyjmując tytuł Syna Człowieczego Jezus mówi nam, że jest 

wywyższony w niebie i zasiada po prawicy Ojca. Znaczy to, że Syn Człowieczy 

jest naszym Królem. Ma On nad nami najwyższą władzę, a pomimo naszych słabości i 

grzechów wciąż wzywa nas, byśmy codziennie oddawali Mu chwałę, cześć i 

dziękczynienie.  

Po drugie, królestwo Jezusa nie ma końca – i On nas do niego zaprasza. 

Jest to królestwo, w którym możemy otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i 

zostać uwolnieni od poczucia winy i wstydu. A ponieważ to królestwo nigdy nie 

ulegnie zagładzie, nasze zbawienie w Jezusie jest pewne i nieodwołalne. Nasza relacja 

z Bogiem ma solidne podstawy; On nigdy nas nie porzuci.  

Po trzecie, ze słów Jezusa wynika jasno, że jako Syn Człowieczy ma władzę 

nad wszystkim: „Służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki” (Dn 7,14). Oznacza 

to, że jesteśmy Mu winni posłuszeństwo – jak poddani wobec swego Pana.  

 Jego przykazania pokazują nam właściwą drogę życia.  

 Jego słowa uczą nas, jak podobać się Ojcu i niosą nam mądrość, abyśmy 

miłowali innych tak, jak siebie samych!  

Jezus nie jest tylko jednym spośród wielu głosów oferujących nam mądre życiowe 

wskazówki. Jest jedynym głosem, którego mamy słuchać i być Mu posłuszni.  

Po czwarte Jezus, Syn Człowieczy, jest Panem szabatu. Po ukończeniu 

stwarzania świata Bóg uznał swoje dzieło za „bardzo dobre” i ustanowił czas 

odpoczynku (Rdz 1,31; 2,3).  

Jako Pan szabatu Jezus zaprasza nas, co więcej, poleca nam odpocząć w Jego 

obecności. W każdą niedzielę karmi nas Chlebem Życia oraz oczekuje, że spotkamy 

się z Nim na modlitwie i rozważaniu słowa Bożego. Obiecuje też, że tak czyniąc, 

znajdziemy w Nim wytchnienie. Pozwalając Jezusowi być Panem szabatu, znajdziemy 

łaskę i siłę, aby iść dalej za Nim jako Jego uczniowie.  

W tym tygodniu rozważ na modlitwie poniższe 

fragmenty biblijne.  

Proś Ducha Świętego, aby otworzył twoje duchowe oczy. Proś Go, aby pomógł ci 

zobaczyć Jezusa, Syna Człowieczego, zasiadającego w chwale, który udziela ci swego 

Boskiego błogosławieństwa.  
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