
Janusz Czarny

6. Niedziela zwykła, „Pewnego dnia
przyszedł do Jezusa trędowaty”
Wrocławski Przegląd Teologiczny 10/2, 173-174

2002



POMOCE DUSZPASTERSKIE 173

6. NIEDZIELA ZWYKŁA -  16I I 2003

„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty”...

1. W łaściw ie w żadnym przypadku nie powinien był przychodzić. Prawo nakazywało  
mu, że „będzie m ieszkał w odosobnieniu”, a „jego mieszkanie będzie poza obozem ”. B ył 
przecież nieczystym , i to w dwojakim sensie: fizycznym , bo cierpiał na straszną chorobę, 
która toczyła jego  ciało, oraz rytualnym, bo choroba ta musiała być skutkiem grzechu
i grzech ten -  dosłow nie -  w yszedł na wierzch. Jakikolwiek kontakt z człow iekiem  trędo
watym pow odow ał zaciągnięcie nieczystości rytualnej i groził zarażeniem się trądem. B a
riera zatem  była nie do pokonania, a człow iek ów znajdował się poza obrębem m iłości 
ludzi, a nawet B oga. Po prostu był przeklęty...

A  jednak pew nego dnia przyszedł do Jezusa i przeskoczył przepaść wykopaną przez 
Prawo. „Jeśli chcesz, m ożesz mnie oczyścić” -  to wyraz wiary w moc Jezusa. „Chcę, bądź 
oczyszczon y” -  to wyraz mocy, a nade w szystko m iłości Jezusa Chrystusa. I oczyścił go.

2. Akurat jednak ten znak uczyniony przez Mistrza z Nazaretu posiada szczególne zna
czenie. Oto w E w angelii w edług św. Marka relacja o nim została um ieszczona pom iędzy  
serią wydarzeń ukazujących m oc uzdrowieńczą Pana Jezusa a uzdrowieniem  paralityka, 
gdzie jest m ow a o odpuszczeniu grzechów. Jest zatem jakby wprowadzeniem do tego w iel
k iego tematu uw olnienia człow ieka od zła. Jezus chce wpierw zerwać tkwiący w św iado
m ości sobie w spółczesnych zw iązek przyczynowo-skutkowy pom iędzy grzechem  a cho
robą ciała. Grzech nie jest -  najczęściej -  przyczyną fizycznej dolegliw ości, ale przede 
w szystkim  n iszczy ducha ludzkiego, a to znacznie bardziej poważna choroba. D latego  
w następnym kroku chce ukazać, że jest przede wszystkim  Lekarzem dusz ludzkich.

C złow ieka bow iem  toczy trąd grzechu, który jest zaw sze cięższy od fizycznej dolegli
w ości, którą ostatecznie m oże uleczyć człowiek. Grzechu zaś człow iek uleczyć nie m oże, 
choćby bardzo chciał i w ym yślał różne zaklinające formułki. „Bądź oczyszczony” -  ozna
cza przede w szystkim  m oc odpuszczania grzechów, co potwierdzi Pan Jezus w przypadku 
paralityka -  uzdrowienia dokonanego jakby przy okazji odpuszczenia grzechów. Dostar
czy dow odów, że „Syn C złow ieczy ma na ziem i m oc odpuszczania grzechów ”. Na tym tle 
oczyszczen ie  trędowatego jaw i się nade wszystko jako usunięcie nieczystości rytualnej, 
dlatego w  ślad za nim  pojawia się polecenie pokazania się kapłanowi, jakby celem  przy
wrócenia do społeczności w ierzących w Boga i tych, którym B óg jest przychylny. Jezus 
zatem przywraca człow ieka trędowatego m iłości Bożej i czyni to z pełnym  miłosierdziem , 
bo m iłosierdzie jest m iłością, która pochyla się nie nad równym sobie, lecz nad kimś, kto 
jest w  stanie „gorszym ” -  fizycznie lub moralnie. M iłosierdzie jest najwyższą formą m iło
ści, a Pan Jezus jest najw yższym  M iłosierdziem. Takim się nam dzisiaj ukazuje, kiedy  
m ów i zw yczajnie: „Chcę, bądź oczyszczony”.

3. Każdy z nas jest trędowaty grzechem. Jest tylko jeden warunek, by z tego się w y
rwać. Trzeba po prostu przyjść do Jezusa. W szyscy, jako ludzie, jesteśm y „zakażeni” grze
chem, który odgradza nas od B oga i -  żeby przełamać tę barierę -  trzeba zwyczajnie przyjść 
tak, jak „pew nego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty”, łamiąc w szelkie granice, bariery, 
konwenanse, umowy, zw yczaje i prawo. M iał on krzyczeć: nieczysty, nieczysty! M iał m ieć
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rozerwane szaty, w łosy w nieładzie i brodę zasłoniętą. Tak nakazywało Prawo i konw e
nans. On to w szystko przełamał...

Dzisiaj łagodniej. Konwenans nakazuje, że dobrze mieć kom pleks Edypa albo depre
sję, albo łam ać tabu, albo ulegać modnemu stylow i życia i robić szelm ow skie oko do róż
nych przejaw ów  moralnych zwyrodnień. N igdy zaś grzech, bo to staroświeckie i nie jest 
na topie! D latego ludzie dzisiaj duszą się w e w łasnych grzechach i chętniej pójdą do p sy
choanalityka lub do wróżki, a nie do Jezusa, który „ma na ziem i m oc odpuszczania grze
chów ”. Chyba nie potrafią pow iedzieć: „Jeśli chcesz, m ożesz m nie oczyścić” . On zaw sze  
chce, tylko trzeba do N iego  przyjść ze sw oim  żalem  i pow iedzieć tak, jak pow iedział trę
dowaty, tylko tyle...

R adość z tego w ydarzenia winna być porównywalna z radością oczyszczon ego  z trą
du, który -  pom im o zakazu -  nie m ógł się powstrzym ać, by nie opowiadać w szystkim
o tym, co  go spotkało. Znam ienne jednak, że sakramentu pojednania nie przeżyw am y z ta
ką otoczką w esela, jak na przykład sakrament chrztu, m ałżeństwa czy też pierwszej Eu
charystii; podkreśla to nawet liturgiczny kolor fioletu używany przy sprawowaniu tego  
sakramentu. Tym czasem  jest to chyba najradośniejszy sakrament, bo jest to m om ent poT 
now nego odrodzenia, w łaśnie oczyszczenia. Tak przeżywał ten sakrament bł. Jan XXIII, 
który w D zienniku duszy  zapisał, że po spow iedzi zaw sze ma wrażenie jakby go Jezus 
pocałow ał i pow iedział: „Idź, Janie, dalej”. Zapow iedź takiego pocałunku słyszym y w dzi
siejszej liturgii słow a -  „chcę, bądź oczyszczon y” ! Warto zatem przyjść do M iłosiernego  
Jezusa w sakram encie spow iedzi, choćby dla samej radości z oczyszczenia.

ks. Janusz C zarny

7. NIEDZIELA ZWYKŁA -  23 II 2003 (B)

Znudzeni Bogiem?

Uderzają mnie dzisiaj słow a Pana, w ypow iedziane przez Izajasza: „Lecz ty, Jakubie, 
nie w zyw ałeś M nie, bo się M ną znudziłeś, Izraelu”. C zy można się znudzić B ogiem ? C hy
ba tak, skoro m ów i o tym  B óg  do Izraela przez Proroka. A przecież jest to słow o skierow a
ne także do nas dzisiaj, do now ego Izraela. Zatrzymajmy się w ięc nad problem em  nudy 
w naszym  chrześcijańskim  życiu.

Nuda w dom u B ożym

Przypominają mi się rekolekcje prowadzone do dzieci, podczas których om aw ialiśm y  
przypow ieść o marnotrawnym synu. Zapytałem: D laczego m łodszy syn opuścił dom ojca? 
Jedna z odpow iedzi brzmiała: D latego, że się nudził w domu. N o  właśnie. Jeśli ktoś się 
nudzi nie tylko w e w łasnym  domu, ale także w domu B ożym , w  kościele, to trudno się 
dziw ić, że chce opuścić ten dom.

B ądźm y szczerzy. Rozum ując i m yśląc jedynie po ludzku, pow odów  do znudzenia  
w  św iątyni m ożna by znaleźć k ilk a ... na przykład zbyt długie i nudne kazanie, ciągle te


