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Mój Mistrzu, 
żebym przejrzał!
Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz 

z uczniami i sporym tłumem wychodził 

z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, 

syn Tymeusza, siedział przy drodze.  

A 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 niewido-

mego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, 

wstań, woła cię. On zrzucił z siebie 

płaszcz, zerwał się na nogi 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. Natych-

miast przejrzał i szedł za Nim drogą  

(Mk 10,46-52).
W Ewangelii Markowej mówi 

się o dwóch osobach, którym  
Jezus przywraca wzrok. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w pozostałych 
Ewangeliach synoptycznych takich 
osób jest znacznie więcej, nasu-
wa się przypuszczenie, że wybór 
i rozmieszczenie dwóch opowiadań 
o uzdrowieniu ze ślepoty miał dla 
Marka większe znaczenie niż tyl-
ko ukazanie nadzwyczajnej mocy  
Jezusa, wypełnianie się zapowiedzi 
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mesjańskich czy znak Bożego miło-
sierdzia. Gdzie w Ewangelii według 
św. Marka znajdują się opowiadania 
o uzdrowieniu niewidomego? Akcja 
pierwszego z nich dzieje się w Bet-
saidzie, na północy Ziemi Świętej, 
w Galilei (Mk 8,22-26). Drugie 
z kolei, to przytoczone wyżej, ma 
miejsce przy wyjściu z Jerycha, 
miasta w Judei, odległego nieca-
łe 30 kilometrów od Jerozolimy  
(Mk 10,46-52). 
Uzdrowienie niewidomego w Bet-
saidzie miało miejsce pod koniec 
pierwszej części Ewangelii, gdy  
Jezus głosił Dobrą Nowinę na pół-
nocy, w Galilei. Działalność publicz-
na Jezusa polegała tam na głoszeniu 
tłumom słowa oraz czynieniu nad-
zwyczajnych cudów – znaków mocy 
Bożej. Ponadto od samego początku 
Jezus powoływał tam uczniów, któ-
rych wtajemniczał bardziej w mi-
sterium królestwa Bożego i przy-
gotowywał do towarzyszenia Mu 
i późniejszej misji (por. Mk 1,16n; 
3,13-19; 4,11). Zaskakującym para-
doksem Ewangelii jest jednak to, że 
Ewangelista Marek wielokrotnie 
podkreśla niezrozumienie Jezusa 
właśnie ze strony uczniów. Pomimo 
że tyle czasu spędzają tak blisko Je-
zusa, nie rozumieją oni Jego przypo-
wieści (4,13), działań Jezusa (5,31; 
6,52), Jego dodatkowych wyjaśnień 
(7,17) i aluzji (8,17-21). Jezus wy-
rzuca im brak wiary (4,40). Czytel-
nika mogą ogarnąć w tym momen-
cie wątpliwości, czy tacy uczniowie 
na coś się jeszcze przydadzą. Są jak 
ślepi, którym brakuje rozeznania. 
Złe duchy w Ewangelii rozpozna-
ją prawdziwą naturę Jezusa (Wiem, 

kim jesteś: Świętym Boga, 1,24; Czego 

chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga 

Najwyższego? 5,7), a uczniowie ro-
zumieją Go wciąż powierzchownie, 
według swoich własnych wyobra-
żeń i oczekiwań. 
Niewykluczone, że Jezus także 
uznał niewystarczalność takiej for-
macji, bo w połowie Ewangelii 
zmodyfikował swoją taktykę i zaczął 
głosić coś nowego: zamiar pójścia 
do Jerozolimy, gdzie miał zostać 
umęczony, ukrzyżowany i gdzie 
miał zmartwychwstać. Okazuje 
się, że nie można poznać Jezusa ani 

przyjąć królestwa Bożego tylko na 
podstawie słuchania pięknych słów 
Jezusa czy doświadczania Jego cu-
dów. Konieczna jest akceptacja bólu 
i obumarcia w swoim życiu, a więc 
krzyża. 
Właśnie pod koniec tej pierwszej 
części Ewangelii ma miejsce epi-
zod o uzdrowieniu niewidomego 
w Betsaidzie (8,22-26). Jezus uzdra-
wia nieznanego nam z imienia 
człowieka jakby na raty, co poka-
zuje, że uzdrowienie nie jest nigdy 
magiczną sztuczką, ale procesem, 
który wymaga czasu i cierpliwości. 
Najpierw Jezus wyprowadza nie-
widomego poza wieś, trzymając go 
za rękę. Następnie zwilża mu oczy 
śliną i kładzie na niego ręce, co skut-
kuje częściowym przywróceniem 
wzroku (Widzę ludzi, bo dostrzegam 

ich chodzących jakby drzewa ‒ 8,24). 
Dopiero po ponownym nałożeniu 
rąk człowiek ten przejrzał zupełnie. 
Wówczas Jezus odesłał go do domu. 
Wydaje się, że to uzdrowienie 
w ósmym rozdziale, poza ukaza-
niem czułości Jezusa i troski o naj-
słabszych, wykluczonych, można 
również rozumieć jako pewną ale-
gorię drogi uczniów w Ewange-
lii. Jest to droga od ślepoty (braku 
zrozumienia Jezusa), poprzez wi-
dzenie częściowe (postęp na drodze 
wiary), aż po pełne widzenie (wiara 
i przylgnięcie do Jezusa, które owo-
cuje uległością i głoszeniem praw-
dy o zmartwychwstaniu). Uzdro-
wienie w Betsaidzie poprzedza 
bezpośrednio scenę pod Cezareą 
Filipową, gdy Jezus zapytał swo-
ich uczniów, za kogo Go uważają  
(8,27-28), a po wyznaniu Piotra (Ty 

jesteś Mesjaszem/Chrystusem ‒ 8,29n) 
zapowiedział po raz pierwszy swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
(8,31). Pytanie o tożsamość Jezusa 
jest naczelną kwestią w Ewangelii 
Markowej. Czytelnik już od począt-
ku zna odpowiedź – a przynajmniej 
formułę próbującą na to pytanie 
odpowiedzieć: Początek Ewangelii 

o Jezusie Mesjaszu/Chrystusie, Synu 

Bożym (Mk 1,1). Jak dobrze pamię-
tamy, choć Piotr jako jedyny wy-
znał pod Cezareą Filipową wiarę, że  
Jezus jest Mesjaszem/Chrystusem, 
to zaraz potem próbował odwieść 

Jezusa od krzyża (8,32). Pokazał tym 
samym, że rozumiał Jezusa wciąż 
jeszcze według własnych pomysłów 
i wyobrażeń. Dla Piotra Jezus to 
mesjasz, owszem, ale taki mesjasz, 
który stoi w opozycji do jakiegoś 
wroga, z którym ma stoczyć walkę 
i pokonać go jako ten silniejszy. Za 
tym stało ukryte przekonanie Piotra, 
że skoro my się do Niego przyłączy-
my, to również wygramy, okażemy 
się „lepsi” od tych innych. Nie mie-
ściło się przyszłemu Księciu Apo-
stołów w głowie, że Jezus przekro-
czył wszelkie podziały, również ten 
związany z życiem i śmiercią. Piotr 
pod Cezareą coś jakby już widział, 
ale nadal było to widzenie mocno 
ograniczone, dostrzegające jedynie 
zarys postaci Jezusa. 
Stąd potrzebna była druga część 
Ewangelii Markowej, gdzie Jezus 
trzykrotnie otwarcie zapowiedział 
swoją śmierć i zmartwychwstanie 
(8,31; 9,31; 10,33) oraz podróżował 
z północy na południe, do Jerozo-
limy, aby tam pozwolić się wydać. 
Właśnie pod koniec tej podróży ma 
miejsce drugi epizod z uzdrowie-
niem niewidomego (10,46-52). 
Niewidomy żebrak, Bartymeusz, jest 
obrazem człowieka, który jeszcze 
nie należy do grupy Jezusa. Jego sta-
tyczna poza (siedzi on przy drodze) 
kontrastuje z Jezusem, który prze-
mieszcza się w stronę Jerozolimy. 
Bartymeusz wydaje się też być kimś 
zupełnie nieznaczącym w oczach 
świata, człowiekiem z margine-
su – świadczy o tym zarówno jego 
żebractwo, jak i uciszanie go przez 
wielu, aby przestał wołać za Jezusem. 
A jednak to właśnie w nim rodzi się 
wiara, której daje on wyraz wytrwa-
łym okrzykiem Jezusie, Synu Dawida,  

ulituj się nade mną (10,47-48). Proś-
ba o miłosierdzie (gr. elejson = „zmi-

łuj się/ulituj się”) oznacza uznanie 
własnej niesamowystarczalności, 
przyznanie się do nędzy, z którą 
samemu nie jestem w stanie sobie 
poradzić oraz zawierzenie się Bogu, 
który może to uczynić. Okazuje się, 
że taka postawa, jaką wykazał Bar-
tymeusz, staje się początkiem prze-
miany, metanoi, do której wzywał 
Jezus (por. 1,14), a której długo nie 
mogli doświadczyć ani Piotr (8,32), 
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ani inni uczniowie karmiący swoje 
wielkościowe ambicje i spierający 
się o ludzkie honory czy kurczowo 
trzymający się swoich przywiązań 
(9,34; 9,38; 10,24.26; 10,37). Nie tyle 
chodzi o udowodnienie swojej siły 
i wielkości, ale o przyznanie własnej 
słabości, rezygnację z egoistycznych 
pobudek i powierzenie się Bogu. 
Wezwanie Bartymeusza szybko 
weszło do modlitwy Kościoła, bo 
w Ewangelii według św. Mateusza 
włożone zostało jeszcze w usta 
dwóch niewidomych, których Je-
zus uzdrowił wcześniej w Galilei 
(Mt 9,27), kobiety kanaanejskiej, 
której córka dręczona była przez 
demona (Mt 15,22) oraz ojca, 
którego syn cierpiał na epilepsję  
(Mt 17,15). W Ewangelii według św. 
Łukasza tak modli się z kolei bogacz 
z przypowieści o bogaczu i Łazarzu  

(Łk 16,24) oraz dziesięciu trędo-
watych (Łk 17,13). W kolejnych 
wiekach Kościoła słowa Bartyme-
usza staną się jedną z inspiracji dla 
modlitwy Jezusowej, która polega 
na ufnym przyzywaniu imienia Je-
zus, a której jedna z bardziej rozpo-
wszechnionych formuł brzmi: Panie 

Jezu Chryste, Synu Boży, ulituj się nade 

mną, grzesznikiem (słowo „grzesznik” 
ma również korzenie ewangeliczne 

– w modlitwie celnika z Łk 18,13). 
Okazuje się, że Jezus słyszy ufne 
i powtarzane wielokrotnie woła-
nie niewidomego. Każe go zawo-
łać (10,49), na co Bartymeusz re-
aguje entuzjastycznie – odrzucając 
swój płaszcz, zrywając się na nogi 
i podchodząc do Jezusa. Odrzucenie 
płaszcza, prawdopodobnie jedynej 
jego własności (tak, nawet żebrak 
może być „bogaty”! - o czym decydu-
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je nie liczba posiadanych dóbr, a sto-
pień przywiązania do nich, kurczo-
wego się ich trzymania), przywołuje 
pozostawienie przez pierwszych 
uczniów sieci, współpracowników, 
a nawet ojca, gdy Jezus ich powo-
ływał (por. 1,18.20). Bartymeusz 
pod Jerychem zostaje powołany na 
ucznia, podobnie jak wcześniej do-
stąpili tego Piotr, Andrzej, Jakub 
i Jan oraz inni. W powołaniu tym 
istotny jest moment pytania Jezusa: 
Co chcesz, abym ci uczynił? (10,51). 
Nieco wcześniej identyczne pytanie 
Jezus zadał Jakubowi i Janowi (Co 

chcecie, abym wam uczynił – 10,36). 
Pamiętamy, że tamci dwaj prosi-
li wówczas o uznanie i zaszczyty. 
Czego natomiast chce Bartymeusz? 
Mistrzu mój, żebym przejrzał (10,51). 
Prosi po prostu o prawdziwe i pełne 
widzenie. Nie chce już być niewi-
domym, to znaczy niewierzącym, 
żyjącym po swojemu, jako sam so-
bie pan i sternik. I nie chce również 
widzieć częściowo (jak drzewa - por. 
8,24) – to znaczy trochę wierzyć, ale 
wciąż zostawiać sobie jakieś sfery 
życia niepowierzone Bogu. Jezus 
spełnia prośbę Bartymeusza, nie 
tylko podkreślając związek nowe-
go widzenia z wiarą, ale również ze 
zdolnością do pójścia za Nim. Mówi 
do żebraka Hýpage! (gr. idź - 10,52) 
i jest to dokładnie to samo słowo, 
które usłyszał Piotr pod Cezareą  
Filipową, gdy próbował powstrzy-
mać Jezusa od krzyża Hýpage opiso 

mu, sataná (gr. dosł. Idź za mną, sza-

tanie/przeciwniku - 8,33). Zarówno 
Piotr, jak i Bartymeusz podejmują 
tę drogę za Jezusem. I choć okaże 
się, że Piotr potrzebował będzie 
jeszcze dłuższego czasu, aby w peł-
ni przejrzeć, nowe widzenie Barty-
meusza otrzymane pod Jerychem 
daje nadzieję wszystkim uczniom 
Jezusa (nam!), że takie nowe, peł-
ne widzenie i zdolność do pójścia 
za Jezusem do Jerozolimy, aby po-
zwolić się ukrzyżować, a następnie 
zmartwychwstać, jest również dla 
nas możliwe. 

Jezus uzdrawia niewidomego, Pieter Norbert van Reysschoot
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