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Uzdrowienie trędowatego
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 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 ze słowami: „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.
Mk 1, 40-45

Trąd był w owych czasach najgroźniejszą nieuleczalną chorobą. Zarażało się nim przez dotknięcie chorego,
dlatego też chorzy byli bezwzględnie
izolowani od całego społeczeństwa
w specjalnych gettach. Nie wolno było
się im zbliżać do ludzkich osad, dróg,
miejsc publicznych. Gdy przypadkiem
zbliżali się do chorego ludzie, ten musiał
natychmiast specjalną kołatką sygnalizować swoją niebezpieczną obecność
i szybko usuwać się z drogi. Kto tego nie
przestrzegał mógł być bez sądu ukamienowany.
Ale to właśnie DZIĘKI temu taki
człowiek odważył się zbliżyć do Jezusa, gdyż inni go oddalili. Myślcie głębiej…
Trędowaci byli ludźmi chorymi tak namacalnie, że
izolowano ich i wypędzano z miast i miejscowości, w których
wcześniej mieszkali. Czyści ludzie - wyrzucali śmierdzących
obdartusów, którzy nie mieścili się w ich ramkach świętego
spokoju i poukładanego życia.
I wystarczy, byś przyjrzał się swojemu życiu, aby odkryć, że spełniasz powyższe warunki trędowatego człowieka.
Te wszystkie sprawy, które spowodowały w twoim życiu nieakceptację ze strony wspólnoty czy rodziny…, te sytuacje, gdy jakaś trudna prawda o tobie – jak wrzód wyszła na
twoim życiu i wszyscy to zobaczyli i wyizolowali spojrzeniem i
szeptami za twymi plecami… I musiałeś wyjść, bo jacyś pobożni faceci zgorszyli się twoim grzechem (J 8, 3-11). Tak… to
właśnie jest trąd. Grzech, którego już nie można ukrywać. Ale
w tym wypadku lepiej być jawnogrzesznikiem. Lepiej być wyśmianym, obmawianym i wykopanym z rodziny czy wspólnoty,
bo wtedy możesz już trafić tylko na Jezusa. Wtedy, gdy nie
masz nikogo i stoisz już na miastem, i gdy jeszcze nie opadł
kurz za zatrzaśniętymi za tobą drzwiami, możesz już spotkać
tylko Tego, który o sobie powiedział JA JESTEM.

I to przyprawia mnie osobiście (nawet teraz przy pisaniu
tych wypocin) o wzruszenie i ukojenie, że Bóg JEST. Innych może nie być, ale jakby nikogo przy tobie nie było, to Bóg JEST.
On jest i nigdy nie opuszcza.
PS. Pobożni faceci zamknęli się w swych ułożonych
miasteczkach. Być może na zewnątrz byli czyści, ale to nie oni
spotkali Jezusa.
Trędowaci to byli ludzie przeklęci, umarli za życia.
Jeszcze żyjesz, a dla innych jesteś umarły. Nie rozmawiają z
tobą i o nic cię nie pytają, jak umarłego, któremu nikt przecież
już nie komunikuje, w co go ubierze na ostatnią drogę na
cmentarz.
I czego dziś od nas oczekuje Jezus? Że wszystkie swoje
pragnienia, nadzieje, plany na przyszłość i związane z nimi
ryzyko, złożymy w Nim.
Św. Piotr w swym pierwszym Liście, w piątym rozdziale,
siódmym wierszu napisał: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na
Niego, gdyż Jemu zależy na was”. Wszystkie. Nie napisał niektóre, lecz wszystkie. A jeżeli wszystkie, to również takie, które
powodują twój trąd odrzucenia i niezrozumienia. Cały swój
trąd przerzuć na Pana, bo to Jemu na tobie zależy.
Bo przecież największą pokusą człowieka jest być
kimś, mieć uznanie w oczach innych, posiadać wartość w swojej wspólnocie, rodzinie czy środowisku. A twój trąd – wada,
defekt istnienia, jak siniak czy obrzmienie po trudnych grzechach powoduje to, że inni się z tobą nie liczą i nawet podświadomie odrzucają.
Ale to jest dla nas dobre. Bo to jest wtedy zbawcze, gdy
na wskutek nieliczenia się ze mną we wspólnocie, już nie został
mi nikt, więc idę do Pana. Tak. To jest zbawcze. Bo dla naszego Pana nawet nasze włosy na głowie się liczą… (Mt 10, 30), to
co dopiero cały Ty, wraz z twoją przeszłością…
Niech dziś, gdy przeczytasz te słowa, twoje serce doświadczy uzdrawiającego Bożego dotyku. On się nikim nie brzydzi...
- Wasz w Panu - o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Odosobnienie trędowatego
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie
albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana
Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas
trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.
Kpł 13, 1-2. 45-46

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Tyś jest ucieczką i moją radością
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Refren.
Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Ps 32(31), 1-2. 5 i 11

DRUGIE CZYTANIE
Paweł naśladowcą Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: 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, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
1 Kor 10, 31-11, 1

