
 

VI Niedziela zwykła 14 lutego 2021 

Drugie czytanie – z pierwszego listu do Koryntian 10, 31-11,1 

Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym 
względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie 
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

 

- Ten tekst zawiera dwa wazne przeslania : 
 

1.  Jako, ze Bog nie « wzgardzil  ludzkim lonem i stal sie czlowiekiem », dlatego nie 
powinnismy pogardzac zadnym aspektem naszego zycia. Znaczy to, ze kazdy 
nasz najbardziej zwyczajny gest, moze stac sie punktem podobienstwa z Bogiem. 
Odkad « Slowo cialem sie stalo », jak mowi Swiety Jan, wiemy, ze kazdy szczegol 
naszego zycia moze miec wymiar religijny bo moze byc przezyty z Bogiem 

 

« Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego...” 

 

• Pawel mowi tu do chrzescijan pochodzenia poganskiego, ktorzy przed 
nawroceniem skladali ofiary z miesa bozkom. Zdarza sie, ze na targowiskach 
sprzedaje sie czesc z takich ofiar, stad powstaje pytanie czy chrzescijanin moze 
jesc to mieso – to pytanie porusza tez zagadnienie wolnosci czlowieka. Pawel 
wczesniej pisal o tym: 

                                   * “Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. 
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. “(1 Kor 6, 12) 

                                   * “Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. 
Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.” (1 Kor 10, 23) 

o znaczy to, ze ten kto wierzy w Chrystusa nie zyje pod rezimem 
obowiazkow i zakazow. Te slowa sa wielkim odkryciem, wielka nowoscia 
dla chrzescijan, szczegolnie tych, ktorzy sa pochodzenia zydowskiego. 
Nikt nie moze nam narzucac czegos w imieniu Boga. Jedynym naszym 
zobowiazaniem jest zobowiazanie do milosci Boga i blizniego. 

 

                                  * «Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie 
jesteście poddani Prawu, lecz łasce. »  (Rz 6,14) 

                                 * «Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w 
niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! » (Ga 5,1)  

 

2.   Jedynym przykazaniem, ktore powinno kierowac naszym zyciem, jest 
przykazanie milosci.  



 

Swiety Augustyn strescil to w slowach « kochaj i czyn, co chcesz ». To znaczy, ze 
jestesmy wolni w podejmowaniu inicjatyw, wolni w decydowaniu, jak sie zachowac w 
kazdej sytuacji zyciowej. Jednak jedna rzecz powinna nas nieustannie zajmowac i 
wplywac na nasze wybory i troske o bliznich :  

 

o « Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 
Kościoła Bożego...” - moznaby to inaczej przetlumaczyc: “starajcie sie 
nie szokowac innych swoim postepowaniem” bo: 

o “Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, 
ale nie wszystko buduje.” ( 1 Kor 10,23) 

o “Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was 
już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania 
rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech 
służy zbudowaniu.” (Kor 14,26) 

 

“Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.” 

o to nie pycha przemawia przez Pawla ale jego doswiadczenie. On jako 
Zyd zyjacy w kulturze greckiej, dobrze wie ile trudnosci spotyka sie na 
drodze i jak wazny jest szacunek oraz respekt dla tych, ktorzy maja inna 
kulture czy sa innego wyznania. 

o To Duch Swiety moze pomoc nam nauczyc sie przyjmowac drugiego 
czlowieka bez cienia pogardy czy osadu, a takze przystosowywac sie do 
nowych warunkow zycia nie zapierajac sie ani Chrystusa ani samych 
siebie.  

 

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug Marka  1,40-45 

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, 
możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 
«Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus 
surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 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». 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. 

 



 

- Jezus odbywa swa pierwsza podroz misyjna. Wczesniej byl tylko w Kafarnaum, 
gdzie dokonal licznych cudow i uzdrowien, i wypedzal zle duchy. Teraz znajduje 
sie gdzies na terenie Galilei, gdy pewien tredowaty zbliza sie do Niego. 

Czytany dzis fragment sklada sie z dwoch historii : 

1. Pierwsza jest opis cudu – tredowaty zostaje uzdrowiony i odzyskuje swe 
miejsce w spoleczenstwie. 

2. Druga historia jest dluzsza i wazniejsza. Jest nia nieustanna walka, jaka 
Jezus prowadzi, by objawic swe prawdziwe Oblicze. 

- To, ze dotyknal tredowatego odbierane jest jako zychwaly i skandaliczny gest. 

- Czystosc byla warunkiem wejscia w relacje z Bogiem. A tredowaci uwazani byli 
za nieczystych, ktorych nie wolno bylo dotykac... 

 

     * « Trędowaty, przez cały czas trwania tej choroby będzie 
nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 
obozem. » (Kpl 13, 46) 

                            * « Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji 
starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.I [gdy wrócą] z rynku, 
nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli 
i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.“ (Mk 
7, 3-4) 

 

- Wedlug Prawa zydowskiego, tredowaty i Jezus nie powinni nigdy sie spotkac. 
Tredowaty nie powinien zblizyc sie do Jezusa, a Jezus nie powinien go dotknac. 

 Tredowaty z pewnoscia slyszal o Jezusie i dokonywanych przez Niego cudach. 

   * « … wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej. « (Mk 1,28) 

 Zwraca sie do Jezusa tak jakby wiedzial, ze jest Mesjaszem, a Jezus 
odpowiada mu jak oczekiwany Mesjasz: «Chcę, bądź oczyszczony!» Tak wiec 
tredowaty zostaje nie tylko uzdrowiony ale tez i oczyszczony – staje sie na nowo 
czysty, a wiec odzyskuje swe miejsce w spoleczenstwie i moze chodzic na modlitwy 
do synagogi. 

Nieco pozniej, Jezus powie uczniom Jana Chrzciciela : «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, 
co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. » (Mt 11, 4-5) 

 

Uzdrowienie tredowatego jest pierwszym etapem dlugiej walki Jezusa przeciw 
wszelkiej marginalizacji ludzi. Jezus przekroczyl tu litere Prawa : Jego gest jest 
wyrazem niesamowitej wolnosci i nie wszyscy sa w stanie go zrozumiec od razu. 
Dlatego Jezus nakazuje uzdrowionemu tredowatemu zachowac milczenie i nie 
rozpowiadac o tym.  



 

 

Niektore elemety z tego fragmentu ewangelii znajdziemy w opisie Meki Jezusa.  

On, Syn umilowany Ojca, Najczystszy.... : 

o zostal ponizony jeszcze bardziej niz ponizano tredowatych 

o jak trad « zanieczyszczal » skore tredowatego, tak krew i oplucia pokryly 
Jezusa… 

o zostal zabity poza miastem  

 – bowiem dopiero dziesięć lat po śmierci Chrystusa, Golgota 
i okoliczny cmentarz zostały włączone w obręb miasta, tym samym 
zaprzestano tam pochówku. Na początku I w. znajdował się tam 
opuszczony kamieniołom. Robotnicy, pozyskując kamień, pozostawili 
część skały, która była gorszej jakości. To miejsce bylo wykorzystywane 
przez Rzymian jako miejsce straceń. odkad  cała Judea (w tym też 
Jerozolima) znalazła się pod ich rządami (63 rok pne). Na tym terenie 
zaczęło też obowiązywać prawo rzymskie, zgodnie z którym ciała osób, 
które zostały skazane i ukrzyżowane, nie były grzebane. Zwłoki 
przestępców miały być pokarmem dla sępów. Jednak z czasem 
Rzymianie zaczeli pozwalac rodzinom wykupowac i grzebac ciala 
zabitych.  

 


