
Mt 8, 1 - 4 

 

(1) Gdy zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.  

(2) A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz 

mnie oczyścić.  

(3) /Jezus/ wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast 

został oczyszczony z trądu.  

(4) A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż 

ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich . 

 

 

 

 

Uzdrowienie trędowatego - (Mt  8, 1 - 4) 

Dr  Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

 

 Jezus schodzi z góry (Mt 8,1a). 

Ten fakt daje nam wyraźnie do zrozumienia, że zakończył swoją mowę 

programową i że teraz nastąpi kolejna odsłona Jego działalności. 

Perykopa Mt 8,1-4 rozpoczyna tę część Ewangelii św. Mateusza, w której Jezus 

przedstawiony jest jako Cudotwórca. 

Prosta, katechizmowa definicja cudu brzmi następująco: "Cud jest to nadzwyczajne 

dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg". 

W myśl tej definicji cud posiada zatem trzy konkretne cechy: 

1. jest dziełem nadzwyczajnym, czyli różni się od wszystkiego, z czym mamy 

do czynienia na co dzień; jest w nim coś nieoczywistego, coś, co nas 

zaskakuje 

2. jest dziełem widzialnym, zatem skutki cudownego działania są dostępne dla 

naszych zmysłów; jest to coś, co dzieje się naprawdę, a nie w wyobraźni; 

3. i wreszcie jest to działanie wyłącznie Boga. 



Jezus, 

będąc Synem Bożym, Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej, 

ma również moc dokonywania cudów. 

 

 Jezusowi schodzącemu z góry towarzyszą tłumy (Mt 8,1b). 

 

Są to zapewne Jego dotychczasowi słuchacze, a więc ludzie, którzy przepełnieni 

Jego nauką idą za Nim, chcą nadal słuchać i żyć Jego słowem. 

 

Greckie słowo akolutein ("iść za") w odniesieniu do Jezusa oznacza często "stać 

się Jego uczniem". Ten tłum wokół Jezusa pojawił się już przed Kazaniem na górze 

(Mt 4,25) i nadal przy Nim trwa. 

 

 "A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: <Panie, 

jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić>" (Mt 8,2). 

 

Do Jezusa zbliżył się człowiek, który powinien był unikać jakichkolwiek kontaktów 

ze zdrowymi ludźmi. Był bowiem trędowaty. 

Aby przez kontakt z trędowatymi nie zaciągnąć nieczystości rytualnej, pobożni 

Żydzi tworzyli dla nich osiedla poza miastem. Nie dość więc, że byli poważnie chorzy, 

co sprawiało im cierpienie fizyczne, to jeszcze  w świetle prawa religijnego byli 

uznani za nieczystych, co sprawiało dodatkowe cierpienie wewnętrzne. 

Już sam ten fakt pokazuje nam, z jakim wielkim wykluczeniem wiązała się ta 

choroba - za miastem bowiem dokonywano zwyczajowo egzekucji, za miastem 

grzebano skazańców i cudzoziemców. I tam właśnie żyli czy raczej wegetowali 

trędowaci. 

Być może w pobliżu wzgórza, na którym nauczał Jezus, znajdowała się taka 

właśnie kolonia trędowatych. Nie da się wykluczyć, że część z nich przysłuchiwała się 

Mistrzowi z Nazaretu, bo było w Nim coś, co ich pociągało. 

Ów trędowaty, poruszony nauką Jezusa, zdobył się na odwagę, aby zbliżyć się do 

Niego, mimo iż na pewno bardzo szybko został zauważony przez tłum, gdyż trędowaci 

mieli obowiązek sygnalizować swoją obecność pośród zdrowych i - co ważniejsze - 

pobożnych Żydów. 



Nie ulega wątpliwości,  że próbowano go stamtąd przegonić, ale on nie dał za 

wygraną i przedostał się w pobliże Jezusa. 

Wówczas upadł, i to nie tylko na kolana, ale i na twarz, czyli przyjął postawę 

całkowitej uległości, poddania względem Jezusa jako Pana. 

 

I w tym uniżeniu samego siebie wyraził swoją prośbę. Jego prośba, choć krótka, 

zawiera w sobie trzy ważne elementy. 

 

1. Rozpoczyna się od tytułu chrystologicznego "Panie". Tym jednym słowem 

trędowaty wyznał swoją wiarę w Jezusa - Pana, czyli Tego, który jest 

obdarzony mocą i ma władzę. Wyznał wiarę w to, że Jezus jest równy Bogu, 

że ma tę samą natur e, co Ojciec. Do dokonania cudu Jezus zawsze 

potrzebował wiary proszącego; sam więc o nią pytał, zanim uczynił jakiś 

znak. W tym przypadku nie zrobił tego, gdyż trędowaty sam, niejako, 

uprzedzając fakty, wyznał ją. 

 

2. Następne ważne sformułowanie również związane jest z jego wiarą: "jeśli 

chcesz, możesz ..." (Mt 8,2). Nie żądał od Jezusa cudu, ale też nie wątpił, że 

jest On zdolny to zrobić, na czym mu tak zależało, inaczej więc niż było to w 

przypadku ojca epileptyka, który powiedział: "jeśli możesz co" (Mk 9,22). 

Trędowaty pokornie zdał się na Jezusa, Jemu pozostawił decyzję, godząc się 

na jej uszanowanie, jaka by nie była. 

 

3. Trzeci ważny element to przedmiot prośby. Trędowaty nie prosił o 

uzdrowienie, ale o oczyszczenie. Bardziej niż choroba fizyczna doskwierało 

mu wykluczenie. Bycie nieczystym to nie tylko odrzucenie przez ludzi, ale 

także niemożność uczestniczenia w praktykach religijnych. Trędowaty pragnął 

więc oczyszczenia, aby znów stać się pełnoprawnym członkiem narodu 

wybranego przez Boga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

„A oto zbliżył się trędowaty”  (Mt 8, 1) 

Wielki rozum i wiarę miał [trędowaty], który przystąpił. Nie przerwał nauk, nie 

przeciskał się przez otaczający tłum, lecz zaczekał na stosowną chwilę i podszedł do Jezusa, 

gdy schodził z góry. Nie prosi Go zwyczajnie, lecz - jak opisuje inny ewangelista (por. Mk 

1,40) - z wielkim zapałem i upadając na kolana, ze szczerą wiarą o odpowiednim 

mniemaniem o Nim. [...] Nie powiedział: "Panie, oczyść mnie", lecz wszystko powierza 

Jemu, Jego czyni panem swego uzdrowienia i świadczy, że On posiada wszelką moc [...] . 

[Jezus] potwierdza i akceptuje to, co [trędowaty] powiedział. Dlatego nie powiedział: 

"Bądź oczyszczony", lecz: "Chcę, bądź oczyszczony", aby wiara została utwierdzona Jego 

wyznaniem, a nie mniemaniem [proszącego]. Apostołowie nie wyrażali się w ten sposób 

[gdy dokonywali cudów]. Gdy cały lud się zdumiewał, powiedzieli: "Dlaczego dziwicie się 

temu? Dlaczego patrzycie się na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że 

on chodzi?" (Dz 3,12).  

Pan natomiast, choć wiele rzeczy wyraża z wielką skromnością, nieodpowiednio do 

swojej chwały, cóż mówi tutaj, aby utrwalić wiarę ludzi zdumionych z powodu Jego mocy? 

"Chcę, bądź oczyszczony". A przecież, choć czynił tyle i tak wielkich cudów, nigdzie takich 

słów nie wyrzekł. Tu zaś, aby utwierdzić mniemanie trędowatego i całego tłumu o Jego 

władzy dodał: "Chcę" 

(św. Jan Chryzostom, "Homilie na  Ewangelię według św. Mateusza" 25,1-2, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

 

Reakcja Jezusa jest następująca:  

"wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: <Chcę, bądź oczyszczony>" (Mt 8,3a). 

Ten moment zapewne wstrząsnął wszystkimi, którzy byli świadkami tej sceny: 

Jezus dotknął trędowatego! Pewnie nie brakowało okrzyków  oburzenia. Dotknął 

nieczystego, przez co sam stał się nieczysty! 

Jezus  

 jednak nie zwracał uwagę na reakcję tłumu, lecz  

 skoncentrował się na człowieku, którego miał przed sobą.  

 Dotknął go ze spokojem,  

 obejmując spojrzeniem pełnym miłości. 

Być może sam trędowaty był zaskoczony takim obrotem spraw, jako że nawet nie 

liczył się z dotknięciem przez Jezusa. On jednak od razu wyraził zgodę na jego 

oczyszczenie. 



Jezus chciał go oczyścić z trądu, tak jak chce nas wszystkich oczyścić z grzechów. 

On chce dobra każdego człowieka, przychodzi z pomocą wszystkim, zwłaszcza tym 

najbardziej potrzebującym, zepchniętym na margines. 

"I natychmiast został oczyszczony z trądu" (Mt 8,3b). 

Nie jesteśmy w stanie uchwycić momentu dokonania się cudu. Jezus wyciągnął 

rękę, dotknął go, oświadczając, że chce, aby został oczyszczony, i tak się stało. 

Występująca w tym zdaniu strona bierna wskazuje na działanie Boga, z czego 

wynika, że mamy tu do czynienia z cudem. 

Trąd uważano za wyraz sądu Bożego (Kpł 14,34; Pwt 24,8-9; 2 Krn 26,20), a 

trędowatego uważano za umarłego (Lb 12,12), zatem uzdrowienie z trądu było 

równoznaczne z przywróceniem do życia. 

Tym bardziej więc powinniśmy tu mówić o cudzie, gdyż to, co się stało, podpada 

niemal pod kategorię wskrzeszenia. 

Zanim ów człowiek zdążył cokolwiek powiedzieć, Jezus dał mu polecenie: 

"Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą 

przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich" (Mt 8,4). 

Nakaz milczenia zaczerpnięty został z Ewangelii św. Marka (Mk 9,30; 16,20). 

 U Marka jest to tak zwany sekret mesjański - Jezus chciał uniknąć 

powiązania Jego mesjańskiej godności z politycznymi oczekiwaniami 

Izraela. 

 U Mateusza nie odgrywa on jednak takiej roli. On raczej akcentuje 

procedurę, jaka wiązała się z przywróceniem chorego do społeczności 

zdrowych, nieczystego do społeczności czystych. 

Chodziło więc o pokazanie się kapłanowi i złożenie ofiary za uzdrowienie z trądu, 

zgodnie z przepisami Prawa (Kpł 14,1-9). To na kapłanie spoczywał bowiem 

obowiązek zarówno uznania chorego na trąd za nieczystego, jak i uznanie 

uzdrowionego za czystego. 

Zwrot "na świadectwo dla nich" wynikał z pragnienia Jezusa, aby człowiek 

wykluczony ze społeczności mógł do niej powrócić zgodnie z Prawem, a pokazanie 

się kapłanowi miałoby z jednej strony stwarzać taką możliwość, a z drugiej - stanowić 

zaświadczenie o dokonanym uzdrowieniu w sposób cudowny. 

Może też oznaczać, że zarówno zwierzchnicy, jak i lud będą mieli okazję się 

naocznie przekonać o tym, że Jezus zachowuje przepisy Prawa Mojżeszowego,                    

o nieprzestrzeganie którego często był oskarżany. 

 



 

1.  Jezus utwierdza nas w przekonaniu, że nasze prośby zostaną wysłuchane, jeśli 

tylko prosimy o coś z głęboką wiarą. Każda modlitwa, nie tylko modlitwa prośby, 

wymaga od nas postawy dziecka wobec ojca czy też postawy sługi wobec pana. 

Wymaga ona też pełnego zawierzenia. 

"Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić" (Mt 8,2c) - to piękne słowa, 

które powinniśmy często powtarzać; zawierają się w nich głęboka wiara, ufna nadzieja 

i gorąca miłość wobec Jezusa. Tymi słowami powierzamy się bezwarunkowo Jego 

woli, Jego planowi względem nas. Pozwalamy Mu działać tak, jak On chce, i robić               

z nami to, co On chce, a On najlepiej wie, co jest dla nas dobre i czego potrzebujemy. 

Dlatego zawsze nas wysłucha, choć nie zawsze w taki sposób, w jaki się tego 

spodziewamy. 

 

2.  Raz jeszcze przekonujemy się, że Jezus wychodzi naprzeciw tych, którzy są 

otaczani wzgardą i odrzucani: do grzeszników, pogan, ludzi chorych, cudzoziemców            

i kobiet. Jezus staje w ich obronie, przygarnia, broni praw i godności. Tym naraża się 

elitom izraelskim.  

Musimy zawsze pamiętać, że jeśli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa 

Chrystusa, to także powinniśmy otworzyć się na tych, którzy najbardziej 

potrzebują naszej pomocy, a są zbyt przytłoczeni swoją sytuacją, aby o nią prosić. 

Nie każdy bowiem ma w sobie tyle odwagi i ufności co trędowaty z omawianej 

perykopy. 

 

3.  Ciężka choroba, jaką jest trąd, dotyka ludzi po dziś dzień. Obecnie jednak 

częściej niż cielesnego trądu ludzie doświadczają trądu duchowego. Tym trądem jest 

grzech, który działa podobnie jak choroba, ponieważ odcina grzesznika zarówno od 

ludzi, jak i od Boga, z tym wyjątkiem, że choroba fizyczna jest niezawiniona, a na trąd 

duchowy sami siebie skazujemy, gdyż grzech, zwłaszcza ciężki, jest świadomym                 

i dobrowolnym przekroczeniem Bożego prawa. 

I w tym jednak przypadku sprawa jednak nie jest beznadziejna, zawsze pozostaje 

Ktoś, kto jest władny nam przebaczyć i przygarnąć do siebie, jeśli tylko szczerze 

zapragniemy na nowo komunii z Nim i z drugim człowiekiem. Musimy jednak chcieć 

tego, jak trędowaty - zbliżyć się do Jezusa, upaść przed Nim i prosić Go: 

 "Panie, jeśli chcesz ...". On zawsze chce, abyśmy mieli udział w Jego chwale 

niebieskiej. 

 



Mt 8, 5-13 

 

(5) Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go,  

(6) mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.  

(7) Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go.  

(8) Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod 

dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.  

(9) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; 

drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi.  

(10) Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę 

powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 

(11) Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z 

Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.  

(12) A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów.  

(13) Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej 

godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. 

 

 



Setnik z Kafarnaum - (Mt  8, 5 - 13) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

 

W Ewangelii św. Mateusza w rozdziałach od piątego do siódmego zostały 

przytoczone najważniejsze słowa Jezusa wypowiedziane przez Niego w czasie 

publicznej działalności. Chodzi o tak zwane Kazanie na górze. 

W następnych rozdziałach, czyli ósmym i dziewiątym, Mateusz przedstawia 

wydarzenia objawiające moc słowa Jezusa, który uwalnia ludzi źle się mających od zła 

fizycznego i duchowego. 

Rozdział ósmy rozpoczyna od uzdrowienia trędowatego (Mt 8,1-4). 

Interesując nas, następna perykopa to uzdrowienie sługi setnika z Kafarnaum 

(Mt 8,5-13). W wydarzeniu tym szczególnie dobitnie wybrzmiewa prawda o mocy 

słowa Jezusa oraz o mocy wiary człowieka, stwarzającej przestrzeń do uzdrawiającego 

działania Boga. 

Odpowiadając na niezwykły akt wiary setnika, Jezus stwierdził:  

"U nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary" (Mt 8,10). 

On sam wyraził zdziwienie. 

Na marginesie warto dodać, że według Ewangelii Jezus dziwił się dwóm rzeczom: 

wierze (Mt 8,10) i niewierze (Mk 6,6). 

Można więc powiedzieć, że Boga zadziwia wolność człowieka. 

Cud dokonany w Kafarnaum opiera się na wierze pozwalającej w nas działać Panu.  

Setnik był jak Abraham, ojciec wierzących, figura Kościoła, który, zawierzając 

słowu Boga, doświadczył mocy przemiany. Wiara Abrahama w obietnicę Boga 

zaliczona mu została jako sprawiedliwość (Rdz 15,6), a nas wiara czyni dziećmi 

Abrahama, dziedzicami tej obietnicy (Ga 3,29). 

Na początku czytamy, że Jezus "wszedł do Kafarnaum" (Mt 8,5). 

Jest to miejscowość, w której Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność (Mt 

4,12-13). Zamieszkał w znajdującym się w niej domu Szymona Piotra. Po 

wygłoszeniu Kazania na górze powrócił do Kafarnaum i właśnie wówczas "zwrócił 

się do Niego setnik" (Mt 8,5), dowódca garnizonu stacjonującego w tym 

pogranicznym mieście. Setnik podlegał zapewne Herodowi Antypasowi, którego 

wojsko składało się z pogańskich najemników: Syryjczyków, Traków, Galów. 



 

 

„Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik”  (Mt 8, 5) 

 

Trędowaty przystąpił do Niego wtedy, gdy zszedł z góry, setnik natomiast, gdy przyszedł 

do Kafarnaum. Dlaczego ani jeden, ani drugi nie poszedł na górę? Nie z opieszałości, gdyż 

wiara ich obu była żywa, lecz aby nie przerwać nauki. Przystąpiwszy rzekł: "Sługa mój 

leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi".  

Niektórzy mówią, że tłumacząc się, podał również przyczynę, dla której go nie 

przyprowadził. Nie można było [...] nieść człowieka sparaliżowanego i bardzo 

cierpiącego, z którego uchodziło ostatnie tchnienie. 

Był już blisko śmierci, jak mówi Łukasz (Łk 7,2). 

Ja zaś uważam, że oznaczało to, iż miał on większą wiarę, większą nawet niż ci, którzy 

spuścili chorego przez dach (Mk 2,4). Skoro wiedział dobrze, że nawet sam Jego rozkaz 

wystarczy, by uzdrowić chorego, to uważał za zbyteczne przyprowadzania chorego sługi. 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilię na Ewangelię według św. Mateusza" 26,1, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

 

Zwracając się do Jezusa, użył tytułu "Pan" (Mt 8,6). Świadczy to o tym, że widział 

w Nim postać uprzywilejowaną przez Boga (Mt 8,8). Jezus jest Panem, czyli 

Kyriosem, a Jego słowo ma Bożą moc. 

Dalsza część opowiadania pokazuje, że wiara w pierwszym rzędzie polega na 

zawierzeniu Jego słowu. 

"Sługa mój leży w domu sparaliżowany" (Mt 8,6) - powiedział setnik do 

Jezusa, oczekując na Jego reakcję. 

 Jak jednak odczytać odpowiedź Jezusa? To stwierdzenie czy pytanie? 

Większość przekładów opowiada się za pierwszą możliwością. 

W Biblii Tysiąclecia czytamy: "Przyjdę i uzdrowię go" (Mt 8,7). Kontekst 

jednak wskazuje, że było to raczej pytanie: "Mam iść i uzdrowić go?". Jezus, zadając 

je, w gruncie rzeczy pytał: "Czy ja, będąc Żydem, mam przyjść do domu poganina? 

(por. Mt 15,21-28). Znak zapytania sugeruje, że spełnienie naszej prośby przez Jezusa 

jest kwestią otwartą. I to od naszej wiary zależy, czy będzie ona spełniona czy nie. 

 

 

 



 

„Przyjdę i uzdrowię go”  (Mt 8, 7) 

 

Musimy zwrócić uwagę [...], dlaczego, gdy dworzanin prosi, aby przybył do jego syna, 

odmawia osobistego przybycia (J 4,49-51), a do sługi setnika, choć o to nie proszony, 

obiecuje przyjść? Do syna dworzanina nie raczy przybyć, a jednak nie uważa za ujmę dla 

siebie udać się do sługi setnika. Czyż przez to nie jest poskromiona nasza pycha, iż 

szanujemy w ludziach nie podobieństwo Boga, lecz zaszczyty i bogactwo? 

Myśląc o tym, co ich otacza, wcale nie dbamy o to, co się w ich wnętrzu kryje i, patrząc 

na to, co w ciałach należy lekceważyć, zaniedbujemy myśleć o tym, czym one są 

rzeczywiście 

 (św. Grzegorz Wielki, "Homilie na Ewangelie" 28, 2, tłum.   W. Szołdrski) 

 

Odpowiedź setnika była niezwykła: "Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł 

pod dach mój" (Mt 8,8b). Uderza jej pokora. 

Setnik wiedział, że to, o co prosi, może otrzymać tylko w niezasłużonym darze, a 

nie na podstawie swoich zasług. Jakikolwiek tytuł do otrzymania tego, czego dotyczy 

prośba, zakwestionowałby Boży dar. 

Setnik kontynuował: "ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska 

zdrowie" (Mt 8,8c), manifestując bezgraniczną ufność w moc Jezusowego słowa, 

które jest skuteczne zarówno w obecności, jak i nieobecności chorego. 

 

 

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój”  (Mt 8, 8) 

 

[Setnik]uznając się za niegodnego, okazał się godnym tego, aby Chrystus wszedł nie 

tylko w ściany jego domu, ale i do jego serca. On nie powiedziałby tego z tak wielką wiarą 

i pokorą, gdyby Ten, którego bał się wprowadzić do swego domu, nie zagościł w jego 

sercu. Nie miałby wielkiego szczęścia, gdyby Pan Jezus wszedł w ściany jego domu, a nie 

byłoby Go w jego sercu 

 (św. Augustyn, "kazania" 62,1, tłum.   A. Żurek) 

 

Werset Mt 8,9 odsłania sposób rozumowania setnika oparty na jego życiowym 

doświadczeniu: "Bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy ...". 



Rozumowanie setnika było takie: Jeśli ja mogę wydawać rozkazy, o ileż bardziej 

Ty! Oznacza to, że podobnie jak żołnierze są posłuszni rozkazom swego dowódcy, tak 

też wszelkie wrogie człowiekowi moce muszą być posłuszne Bogu. 

 Słowo Boże jest żywe i skuteczne, bardziej przenikliwe od 

obosiecznego miecza (Hbr 4,12). Jest jak żołnierz, który wykonuje wolę 

swego dowódcy, jak niewolnik wykonujący polecenia swojego pana.  

 Nie może okazać się nieskuteczne (Iz 55,11). 

Jezus jako człowiek nie krył swoich ludzkich emocji. 

Tutaj "zdziwił się" (Mt 8,10), setnik bowiem pokazał, że nie tylko jego dom, ale              

i jego serce stoi otworem dla Pana. 

Dlatego Jezus postawił jego wiarę za wzór, stwierdzając:  

"U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary" (Mt 8,10). 

To stwierdzenie uświadamia nam, że wiara jest stopniowalna: Izraelici mieli 

wiarę, ale ograniczała się ona do przyjęcia istnienia Boga i do posłuszeństwa Jego 

przykazaniom. 

Jezusowi chodzi jednak o coś więcej. Chodzi o wiarę jako bezgraniczne zaufanie w 

moc Tego, który przychodzi w imię Boga. 

Setnik rozpoznał w Nim Zbawiciela, czego nie da się powiedzieć o Izraelu.                   

I w związku z tym Jezus wskazał na wiarę tego poganina jako wzór do naśladowania. 

Mamy tu do czynienia ze swoistym paradoksem. Wiarę poganina Abrama, ojca 

Izraela, można raczej odnaleźć u setnika, który nie należał do narodu wybranego, niż  

w jego synach. Izraelici ulegli pokusie, aby opierać się bardziej na swojej 

sprawiedliwości niż na dobrotliwości Boga, raczej na swojej dobroci niż na Jego łasce 

(Łk 18,9n.). 

Poza tym w słowach Jezusa słychać powszechny wyrzut proroków wobec 

zarozumialstwa tych, którzy uważali, że na mocy swojego wybraństwa zawsze mogą 

liczyć na kredyt u Boga. 

Mateusz był świadkiem odrzucenia Jezusa ze strony Izraela, był też świadkiem 

zburzenia Jerozolimy. Dobrze wiedział, że Ewangelię przyjęło wielu pogan. Dlatego 

słowa Jezusa z Mt 8,11 i 12 stanowią dla niego przepowiednię, która została spełniona. 

On już wie, że poganie ze Wschodu i Zachodu przyjęli słowo Jezusa, natomiast ci, 

którzy cieszyli się uprzywilejowaną pozycją, czyli Izrael, nie przyjęli tego słowa. 

 

 



Jezus stwierdził: "Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą przy 

stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim" (Mt 8,11). 

Królestwo niebieskie jest królestwem Ojca. Wchodzą do niego tylko ci, którzy jak 

Abraham zawierzyli Jego słowu. Wiara rozciąga obietnicę błogosławieństwa daną 

temu patriarsze na wszystkie pokolenia (Rdz 12,3; Ga 3,8). 

Zawierzenie Ojcu zbawia nas, gdyż czyni nas Jego dziećmi. 

Mt 8,12 natomiast ukazuje, do czego prowadzi brak wiary. 

Synowie królestwa zostaną pozbawieni królestwa: "A synowie królestwa 

zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność" (por. Mt 21,43). Mowa tu o tych, 

którzy w Abrahamie otrzymali obietnicę, lecz jak Adam się jej wyrzekli. 

Są to ci, których Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, nazywa "potomstwem 

żmijowym" (Mt 3,7) i do których Jezus powie: "Nigdy was nie znałem", ponieważ 

powtarzają: "Panie, Panie!", ale nie czynią Jego woli (Mt 7,21). 

Napomnienia  proroków zawsze jednak wypływały z miłości - podobnie jak Jezusa 

i Pawła Apostoła (Łk 19,41n.; 23,27n.; Rz 9,1-3) - i były wypowiadane tylko                     

w perspektywie miłosierdzia Bożego (Rz 11,32: "Albowiem Bóg poddał wszystkich 

nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie").  

W słowach tych możemy widzieć też proroctwo o niewierności nas, dzieci 

Kościoła. 

"Zostaną wyrzuceni w ciemność" (Mt 8,12).  

Kto nie wierzy w miłość Ojca, nie stanął jeszcze w świetle jako dziecko. Znajduje 

się wciąż w "ciemnościach zewnętrznych", poza sobą i poza prawdą o sobie. 

Jezus odwołał się w tej wypowiedzi do dwóch obrazów dobrze znanych Jego 

słuchaczom, a przemawiających do wyobraźni ludzi każdych czasów. 

Zapowiedział, że w miejscu odrzucenia będzie "ciemność" oraz "płacz i zgrzytanie 

zębów" (Mt 8,12). Ciemność to atrybut Szeolu, w którym panuje płacz i zgrzytanie 

zębów. To ostatnie określenie w psalmach obrazuje bezgraniczną złość (Ps 35,16). 

Słowa o wyrzuceniu na zewnątrz korespondują z przypowieścią o uczcie 

królewskiej (Mt 22,1-14), wspominającej o człowieku, który został z niej usunięty, bo 

nie przywdział stroju weselnego. 

Ewangelista, podobnie jak większość ówczesnych Żydów i chrześcijan, wyobrażał 

sobie miejsce odrzucenia jako miejsce największego oddalenia od Boga, który jest 

światłością i radością (Mt 22,13; 25,30). 

 

 



Uzdrowienie, które się dokonało, było owocem mocy słowa Jezusa i wiary setnika. 

Swoją wiarą poganin skłonił Go do dokonania cudu. 

 Jezus powiedział do niego: "Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś"                  

(Mt 8,13). 

Polecenie "Idź" często pojawia się na ustach Jezusa w opowiadaniach o cudach   

(np. Mt 8,4; 9,6). Brzmi ono jak wezwanie do rozpoczęcia nowego życia w oparciu                 

o doświadczenie spotkania ze zbawiającym Jezusem. 

Przy zwiastowaniu Maryja zwróciła się do anioła: "Niech mi się stanie według 

słowa twego" (Łk 1,38). Jezus mógłby powiedzieć do setnika podobnie: "Niech ci się 

stanie według twego słowa". 

Wola Pana i wierzącego stają się dzięki wierze jednością. Stworzenie wchodzi w 

dialog ze swoim Stworzycielem, w jednym słowie oraz w jednej i tej samej miłości. 

Wszystko dzieje się według wiary wierzącego w słowo Jezusa i Jezusa jako Słowo. 

 

 "W tej samej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie" (Mt 8,13). 

Fakt, iż stało się to w "tej samej godzinie", wskazuje na ścisły związek 

uzdrowienia z tym, co się wydarzyło między Jezusem a setnikiem. 

Jezus, spotykając się z wiarą, uzdrawia. Nie jest w stanie przeszkodzić Mu w tym 

nawet dystans przestrzenny. 

Jeszcze wspanialej podkreśla to Jan Ewangelista, gdy pisze, że setnik spotkał się z 

Jezusem w Kanie Galilejskiej, a uzdrowienie dokonało się w Kafarnaum - dokładnie o 

tej godzinie, gdy Jezus wypowiada swoje uzdrawiające słowa  

(J 4,46-54: " Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił 

wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn 

chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby 

przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli 

znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie.  Powiedział do Niego urzędnik królewski: 

Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył 

człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem.  A kiedy był jeszcze w 

drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której 

mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał 

więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on 

sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do 

Galilei.").  

Można powiedzieć, że to wiara jest ową "godziną", w której przechodzi się                      

z ciemności w światło. 

 

 



S. Fausti - Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, Częstochowa 

2007, s.147: 

"Cuda są naturalnymi znakami, mającymi znaczenie duchowe. Znak jest 

ważny, co więcej, jest konieczny, jak znaki literowe alfabetu do pisania, ale tym, 

co się liczy, jest przeczytanie tego, co jest napisane. 

My tymczasem bardziej fetyszyzujemy cuda, przykładamy większą wagę do 

samej cudowności niż do znaczenia cudu, jesteśmy przywiązani do bezpośredniej 

korzyści materialnej. Tak oceniane cuda nie mają wielkiej wartości.                           

Nie zmieniają więc rzeczywistości, chyba że chwilowo. 

Kto został uzdrowiony, ten znów staje się chory, a kto powstał z martwych, 

ten wraca do stanu śmierci, jakby nie wystarczało okrucieństwo życia i umierania 

jeden raz!  

To nie znak się liczy, jest bowiem nietrwały i mało wartościowy, lecz jego 

znaczenie, które jest wielkie i wieczne. 

Wyraża to Jezus słowem, podczas gdy uzdrawia ciało, wyjaśniając znaczenie 

dokonanego czynu. 

Cud jest więc widzialnym znakiem. Trzeba odczytywać jego niewidzialne 

znaczenie. Właśnie ta zdolność "symbolicznego" czytania odróżnia człowieka od 

zwierzęcia. Czerwona róża dla kozy jest czymś do zjedzenia, podczas gdy dla 

kobiety oznacza uczucia tego, kto ją podarował. 

 Cud może być odczytywany na różnych poziomach. 

Pierwsze odczytanie - to nadzwyczajność, zwrócenie uwagi na niezwykłość                  

i kierowanie myśli na działanie Boga. Jest to wdarcie się nadnaturalności                            

w naturalność, znak boskości przejawiającej się w historii. 

Drugie odczytanie - to znak nowego świata, promień słońca uprzedzający 

zmartwychwstanie. Każdy cud oznacza jakiś przejaw naszego przemienienia się 

na Jego obraz. Jezus przywraca zdrowie naszym nogom, byśmy chodzili jak On, 

naszym rękom, byśmy Go dotykali, naszym zmysłom, byśmy Go słuchali, 

widzieli, odczuwali, dotykali i kosztowali. 

Trzecie odczytanie - to znak miłości Boga, który działa na naszą korzyść. 

Nie jest On nieczuły na nasze zło, jest bowiem dla nas ojcem/matką. 

Czwarte odczytanie - cud jest znakiem naszej ufności: Bóg jest dla nas, 

wszystko chce nam darować, nawet samego siebie. Oczekuje tylko, byśmy Go 

prosili z wiarą. Ona to jest celem prawdziwego cudu, doprowadzającego nas do 

przyjęcia darów Bożych i Boga samego jako daru. Uzdrawia nas z nieufności 

Adama. 



 

Piąte odczytanie sięga najgłębiej, jest właściwe człowiekowi oświeconemu. 

Każda istota, nawet najmniejsza i najmniej znacząca, jest widzialna jako znak 

nieskończonej miłości Stworzyciela". 

 

 

 

1.    Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do wiary w moc słowa Boga. 

Doświadczymy tej mocy, gdy uznamy, że owo słowo ma moc uzdrawiającą                     

i przemieniającą nasze serca. Doświadczymy tej mocy, gdy będziemy nosić                     

w sercu przekonanie, że nasze obcowanie z Bożym słowem sprawi w nas cuda, 

choć nie do końca jesteśmy w stanie przeniknąć ich sensu. 
   

2.    "U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary" (Mt 8,10).                  

I nam stale grozi, że "poganie", "celnicy" i "nierządnice" będą bliżej królestwa 

Bożego niż my, nominalni uczniowie Jezusa Chrystusa. Ciągle musimy strzec i 

pomnażać dar wiary, który otrzymaliśmy na chrzcie. Izrael, mimo wybrania i tak 

wielkiego obdarowania przez Boga, nie rozpoznał w Mistrzu z Nazaretu Mesjasza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


