
Mt 8, 14 -17 

 

(14) Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce.  

(15) Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.  

(16) Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe 

duchy i wszystkich chorych uzdrowił.  

(17) Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze 

słabości i nosił nasze choroby. 

 

W domu Piotra. Liczne uzdrowienia - (Mt  8, 14 - 17) 

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

 

Ewangelista Mateusz, pisząc o cudotwórczej działalności Jezusa w domu Piotra, 

przywołuje werset z Czwartej pieśni Sługi Pańskiego: "On wziął na siebie nasze 

słabości" (Iz 53,4). 

Fragment ten obejmuje trzy elementy:  

 pierwszy to opowiadanie o uzdrowieniu teściowej Piotra (Mt 8,14-15),  

 drugi to ogólne stwierdzenie o działalności Jezusa, uzdrawiającego mocą 

swojego słowa wszystkich przyprowadzonych do Niego chorych (Mt 8,16),  

 trzeci to interpretacja Jezusowej działalności jako wypełnienie się 

Izajaszowego proroctwa o Słudze Pańskim (Mt 8,17). 

Aby dostrzec właściwą wymowę cudów, które Jezus dokonał w domu Szymona, 

trzeba tę perykopę umieścić w kontekście całej Ewangelii św. Mateusza. Znajduje się 

ona na początku dużej sekcji, w której ewangelista szerzej ukazuje działalność 

cudotwórczą Jezusa.  

 Pierwszy cud - uzdrowienie trędowatego (Mt 8,1-4) - jest znakiem nowego życia, 

jakie przyniósł na świat Jezus.  

 Drugi cud - uzdrowienie sługi setnika (Mt 8,5-13) - jest znakiem wiary, która 

stanowi warunek objęcia przez uzdrawiającą moc Bożego słowa całego 

człowieka.  

 Trzeci - masowe uzdrawianie chorych i uwalnianie opętanych od złych duchów 

(Mt 8,14-17) - ukazuje przyczynę i cel cudów.  



Przyczyną jest przyjęcie przez Jezusa na siebie roli Sługi Pańskiego, natomiast 

celem jest uzdolnienie nas, Jego uczniów, do służby bliźniemu w wymiarze 

duchowym i materialnym. 

Można więc powiedzieć, że perykopa podejmuje temat posługi, która jest 

konkretnym przejawem miłości. Chodzi o źródło i ostateczny cel działalności Jezusa 

Chrystusa.  

Jest On Sługą, który nam służy, biorąc na siebie nasze zło, a my dzięki temu - jak 

teściowa Piotra - stajemy się Mu podobni, a więc stajemy się zdolni do służby. 

Chodzi o to: "abyście się wzajemnie miłowali; tak jak Ja was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie" (J 13,34). Jest to "nowe przykazanie". 

Dar Ducha Syna uzdalnia nas do czynienia innym tego, co byśmy chcieli, żeby inni 

nam czynili. "Na tym polega Prawo i Prorocy" (Mt 7,12). 

 

W tej krótkiej perykopie jest więc mowa o źródle, o środku i celu działania Boga 

na naszą rzecz: 

 źródłem jest On sam, Jego miłość, współczucie i służba;  

 środkiem jest posługa Jezusa Chrystusa;  

 celem jest uczynienie człowieka pod tym względem jak On, uzdolnienie Go 

do służby. 

W związku z tym w postaci teściowej Piotra możemy tutaj rozpoznać również obraz 

Kościoła wszystkich czasów, który służy, ponieważ jemu służono, miłuje, gdyż jego 

umiłowano. Pozwala, aby Jezus umywał mu nogi, i dzięki temu ma w Nim udział               

(J 13,8). 

Perykopa rozpoczyna się od stwierdzenia, że "Jezus przyszedł do domu Piotra" 

(Mt 8,14). Dom ten znajdował się w Kafarnaum i w nim się Jezus zatrzymał na 

początku swojej publicznej działalności (Mt 4,13), on też stanowił Jego oparcie aż do 

wyruszenia w kierunku Jerozolimy (Mt 19,1). 

Archeolodzy odkryli fundamentu tego domu, na miejscu którego w V w. powstał 

ośmioboczny kościół. Główne pomieszczenie tego, dziś już nieistniejącego, kościoła 

stanowił dom z lat sześćdziesiątych przed Chr. Ponieważ cała rodzina mieszkała 

wówczas razem, było czymś zupełnie normalnym, że przebywała tam także matka 

żony Piotra. Tyle jeśli chodzi o realia historyczne. Przyjmując natomiast symboliczną 

interpretację określenia "dom", możemy powiedzieć, że jest on obrazem Kościoła. 

Mimo, że ze strony otoczenia nie padła prośba o uzdrowienie, Jezus dostrzegł chorą 

i ją uzdrowił. To charakterystyczne, że inicjatywa wypłynęła od Jezusa, który 

zobaczył, że jest potrzebny, i interweniował. 



 

 

„Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra”  (Mt 8, 14) 

 

Chrystus nie wszedł nigdy do wspaniałego domu, lecz do domu celnika, przełożonego 

celników, rybaka [Piotra], omijając królewskie pałace i tych, którzy ubrani są w miękkie 

szaty (por. Mt 11,8). Jeśli i Ty pragniesz Go zaprosić, ozdób twój dom jałmużną, modlitwą, 

błagalnymi prośbami, nieustannym czuwaniem [...]. Niech się nie wstydzi nikt, kto ma 

ubogi dom, skoro będzie mieć takie ozdoby 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 83,4, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

* 

Dlaczego [Jezus] wstąpił do domu Piotra? Wydaje mi się, że dlatego, by się posilić, na 

co wskazał [ewangelista], mówiąc: "Wstała i usługiwała Mu". Wstępował do uczniów, 

zaszczycając ich i przez to pobudzając ich gorliwość, tak jak do Mateusza wtedy, gdy go 

powołał (por. Mt 9,9n.). 

Ty zaś zauważ w tym miejscu wielki szacunek Piotra do Niego. Mając w domu chorą 

teściową, silnie gorączkującą, nie nalegał na Niego, by poszedł do jego domu, lecz czekał, 

aż dokończy nauczania i innych uleczy, a poprosił Go dopiero wtedy, gdy wstąpił. 

Tak od początku uczył się przedkładać dobro innych nad swoje. Nie on też Go zaprosił, 

lecz On sam z własnej woli [...] wstąpił, okazując tym samym, jak bardzo miłował tego 

ucznia [...]. Da się tu dostrzec coś innego: Chrystus uzdrawiał niektórych ze względu na 

wiarę innych (bo i tutaj inni go prosili - por. Łk 4,38), a czyni to dla nich wtedy, kiedy ten, 

który ma być uzdrowiony, wierzy, ale nie może przyjść do Niego z powodu choroby czy 

podeszłego wieku lub też nie ma o Nim wysokiego mniemania z powodu niewiedzy  

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 27,1, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

 

 

Ewangelista Mateusz eksponuje postać Jezusa, pomijając - w odróżnieniu od Marka 

(Mk 1,29-34) - imiona uczniów Jakuba, Jana i Andrzeja.  

Dzięki temu jego relacja jest krótsza i bardziej klarowna, ale przede wszystkim cała 

uwaga jest w niej skierowana na Jezusa i na to, co robi. 

Najpierw "ujrzał" teściową, a następnie "ujął ją za rękę" (Mt 8,14.15).  



Inaczej mówiąc, Jezus przychodzi, widzi, dotyka i w ten sposób przywraca 

człowiekowi  siły i zdrowie. 

Opowiadanie o teściowej Piotra uświadamia nam, że Piotr był żonaty. Okazuje się, 

że obok Pawła, który wybrał bezżeństwo dla królestwa niebieskiego (1 Kor 7,1.7n.; 

por. Mt 19,12), wśród apostołów był również człowiek żonaty, dający świadectwo 

królestwu niebieskiemu w małżeństwie, tyle że z miłością i wiernością, jaka była              

"na początku" w planie Bożym (Mt 19,4.8). 

Ewangelista nic nie pisze o samej żonie, gdyż nie musiał on pokonywać żadnych 

przeszkód, aby na wezwanie Jezusa pójść za Nim. 

Teściowa "leżała w gorączce" (Mt 8,14). Ponieważ w starożytnym świecie 

gorączka była uważana za chorobę samą w sobie, nie zaś za objaw jakiejś choroby, 

trudno powiedzieć, co jej dolegało. 

Jezus "ujął ją za rękę", podobnie jak wcześniej dotknął trędowatego, aby dać mu 

nowe życie. Teraz swoją ręką dotknął ręki chorej kobiety, aby ją uzdrowić                           

i przekazać zdolność służenia. 

Ręka oznacza działanie. Dzięki niej człowiek jest w stanie brać i spożywać, 

odbierać dar ale i obdarowywać, jest w stanie pracować. Użytek, jaki człowiek czyni  

z ręki, upodabnia go do Boga. Dotknięcie tworzy komunię, jest wymianą ciepła                     

i żywotnej siły. 

Gdy Jezus nas dotyka, opada nasza gorączka, wydobywamy się z własnego 

egoizmu i uzdalniamy do służenia. Jego ręka, będąca ręką Ojca (J 10,28.29), staje 

się naszą, a nasza staje się Jego ręką. 

 

 

„Ujął ją za rękę”  (Mt 8, 15) 

 

Przez dotknięcie ręki kobiety uzdrawia jej uczynki i znika ułomność spowodowana przez 

grzechy. Natura ludzka jest tego rodzaju, że po ustąpieniu gorączki ciała jeszcze bardziej 

słabną i, gdy zdrowieją z choroby, doświadczają jeszcze różnych utrapień. Ale uleczenie 

przez Pana jest całościowe i [teściowa Piotra] nie tylko jest zdrowa, ale jeszcze, by 

wskazać na manifestację jej siły, dodano słowa: "Wstała i usługiwała im" 

 (św. Hieronim, "Komentarz do  Ewangelii według św. Mateusza" 1,8,14-15, tłum.   

J. Korczak) 

 

 



Czasownik "wstała" (Mt 8,15) to słowo wyrażające efekt Jezusowego aktu 

ożywiania, przywracania do życia. 

To w Jezusie dokonuje się powstanie ze śmierci egoizmu do życia otwartego na 

innych. Jakby noc przemieniła się w dzień, ciemność w światło. Można by tę sytuację 

zilustrować słowami św. Jana "My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, 

ponieważ miłujemy braci" (1 J 3,14). 

Kobieta wstała, aby usługiwać. To usługiwanie nie jest zwykłym znakiem 

uzdrowienia. Nie jest też - jak chcieliby niektórzy - czynnością typowo kobiecą. 

W Dziejach Apostolskich (Dz 6,1-7) znajduje się opis wyboru siedmiu mężczyzn 

do posługi kobietom.  

Św. Jan Chryzostom pisze na ten temat: 

 "Wiecie, że nawet po ustąpieniu gorączki chorzy potrzebują dużo jeszcze 

czasu, aby powrócić do pierwotnego zdrowia, lecz wtedy stało się wszystko od 

razu. 

A nie tylko tutaj, lecz także na morzu (Mt 8,23-27). Tam nie tylko uśmierzył 

burze i wiatry, ale i powstrzymał ruch fal, co też było rzeczą nadzwyczajną, bo 

gdy ustanie burza, jeszcze długo pozostają wzburzone bałwany. 

Lecz u Chrystusa nie tak, lecz wszystko ustało od razu; tak samo stało się z tą 

kobietą. Dlatego ewangelista, opowiadając o tym, mówi: "Wstała i usługiwała 

Mu", co świadczyło o mocy Chrystusa i o uczuciu, jakie niewiasta okazywała 

wobec Chrystusa" ("Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 27, tłum J. 

Krystyniacki). 

Jezus często mówił o sobie "jako o tym, kto służy" (Łk 22,27). 

Wzywał również tych, którzy chcieli zająć pierwsze miejsca, aby służyli jak 

niewolnicy, ponieważ Syn Człowieczy "nie przyszedł po to, aby Mu służono, 

lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu" (Mt 20,26). 

Służenie bowiem jest konkretnym przejawem miłości, urzeczywistniającej się nie 

tyle w słowach, ile w czynach (1 J 3,18).  

Służenie jest przymiotem Boga, który miłuje (1 J 4,18). 

Jezus, umywając apostołom nogi, objawia swoją chwałę, czyli swoją istotę bycia 

Synem równym Ojcu (J 13,1n.). 

Krzyż, na którym Jezus oddał swoje życie za nas wszystkich, wyznacza 

nieskończony dystans między prawdziwym Bogiem a bożkami. W odróżnieniu od 

nich, domagających się życia od innych, On daje swoje życie.  



Dlatego symbolem godności mesjańskiej Jezusa stał się osiołek, zwierzę, 

które służy człowiekowi (Mt 21,2). 

Pierwszą osobą uzdrowioną w domu Piotra była stara kobieta. Ona "wstała                      

i usługiwała Mu" (Mt 8,15). Ta właśnie kobieta jest pierwszym dziełem dokonanym 

przez Pana, dziełem doskonałym. Jest nową ludzkością uczynioną na obraz 

Syna/Sługi. 

Pójdzie za nią rzesza naśladowczyń, uczących się od niej, jak służyć "w domu", 

czyli Kościele. Teściowa Piotra jest naszym wzorem. 

W oczach Bożych nie liczy się możny tego świata, lecz słaby,                   

otoczony wzgardą. 

To on cieszy się przywilejem bycia takim jak Pan.  

Bóg buduje swoje królestwo, wyróżniając "to, co nie jest, [...] by to, co jest, 

unicestwić" (1 Kor 1,28). Ubogi służy podobnie jak Pan. Inni jeszcze leżą w gorączce, 

a im bardziej są możni, tym silniejsza jest ich dolegliwość. 

 

"A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata"                

(Mt 28,20) - mówi Jezus.  

 Jest z nami w ubogich, których zawsze będziemy mieli wśród nas                     

(Mt 26,11). 

 I to, co czynimy dla jednego z tych najmniejszych, Jemu czynimy                        

(Mt 25,40). 

Dlatego tak ważne jest to stwierdzenie, że teściowa Mu usługiwała. Każda 

nasza posługa czyniona innemu jest posługą Pana, który się z nim utożsamia
1
. 

 

Werset Mt 8,16 stanowi krótkie podsumowanie, które spełnia podwójną funkcję. 

1. Po pierwsze pozwala zrozumieć, że opowieści o uzdrowieniu trędowatego, 

uzdrowieniu sługi setnika i uzdrowieniu teściowej Piotra stanowią zaledwie 

trzy przykłady wielu innych uzdrowień. 

2. Po drugie zaś podkreśla moc słowa Jezusa, Jego władzę. Jezus uzdrawia 

wszystkich chorych i robi to samym tylko słowem. 

 

Początek wersu mówi, że do Jezusa przyprowadzano opętanych, z kolejnego jednak 

członu wynika, że znajdowali się tam również chorzy na inne dolegliwości. 

                                                           
1
 S. Fausti - Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, Częstochowa 2007, s.152 



Człowiekowi starożytnemu niełatwo było często rozróżnić między opętaniem a 

chorobami o charakterze neurologicznym czy psychicznym. Prawdopodobnie 

przynajmniej niektóre z tych chorób dzisiaj inaczej byśmy diagnozowali (np. 

epilepsję), wówczas jednak były traktowane jako rodzaj opętania. 

Wzmianka o nastaniu wieczora sugeruje, że właśnie zakończył się szabat. Dopiero 

bowiem po jego zakończeniu, czyli po zachodzie słońca, wolno było przyprowadzić 

chorych. 

Ów "wieczór" ma tez symboliczne znaczenie. 

Wieczór to pora, gdy kończy się dzień i nastaje noc, podczas której ustaje wszelka 

aktywność, człowiek przestaje pracować. 

Wieczór w ewangeliach to symbol czekającej Jezusa śmierci (Mt 26,20; 27,57). 

Ten wieczór rozświetla Jego uzdrawiająca moc. 

 "Przyprowadzono do Niego wielu opętanych, a On słowem 

wyrzucał złe duchy". 

W godzinie śmierci Jezusa w południe nastała noc (Mt 27,45). Jest to Jego wejście - 

jako światła świata (por. Mt 4,16) - we wszystkie nasze mroki. 

Jeżeli podczas "dnia" swojego życia Jezus wypędza złe duchy i uzdrawia, w 

"wieczór" swojej śmierci nawiedza wszystkich straconych i prowadzi ich ku życiu. 

Werset  Mt 8,16 stanowi też wprowadzenie do cytatu z Księgi proroka Izajasza: 

"Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości     

i nosił nasze choroby" (Mt 8,17; por. Iz 53,4). 

Jezus uzdrawiający jest wypełnieniem obietnicy: jest Sługą Pańskim, który swoją 

męką leczy nasze rany. 

"On dźwigał nasze boleści" (Iz 53,4). Wszystkie nasze słabości i cierpienia, całą 

naszą śmiertelność On na krzyżu bierze na siebie. 

Darem dla Niego jest to, że my oddajemy Mu się w darze. 

Jak od Ojca "bierze" życie, tak od nas "bierze" naszą śmierć. W Jego słabości na 

krzyżu wszelka słabość zostaje przyjęta w mocy Bożej. 

"Dźwigał nasze boleści". Kto kocha, ten dźwiga zło kochanego. Umierający na 

krzyżu Jezus wziął na siebie ciężar naszych grzechów. Nic więc dziwnego, że to osioł, 

wraz z barankiem, jest jednym z pierwszych symboli Chrystusa. 

W katakumbach, w malowidłach przedstawiających scenę ukrzyżowania, ma głowę 

osła. 



Nasze słabości stają się miejscem zjednoczenia z Jezusem, który na krzyżu bierze 

nas w opiekę. Czyni się naszym sługą po to, abyśmy osiągnęli Jego wolność: służenia 

w miłości (Ga 5,13). 

 

 

 

1.    "On  wziął na siebie nasze słabości" (Mt 8,17).  

    I dzisiaj stają przed Jezusem ludzie w całej swojej nędzy. Uzdrowienie 

dokonywane przez Boga zawsze sięga w głąb człowieka, do najskrytszych 

zakamarków jego serca. Sięga tam, skąd pochodzi wszelkie zło. Uwalnia od 

grzechu i szatana. 

 
   

2. Pan zwraca się do nas indywidualnie. Przemawia do nas zawsze po imieniu. 

Przychodzi do naszego "domu", jak przyszedł do domu Szymona. Pan pochyla się 

nad cierpiącym człowiekiem, znając tajniki jego serca. 

  

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Jezus uzdrowiciel.  

Mt 8, 1 - 9,34 

 

 

Niekiedy czyny mówią głośniej niż słowa.  

Wydaje się, że jest tak w wypadku tej części Ewangelii Mateusza, która opowiada o 

tym, jak Chrystus uzdrawia chorych, wyrzuca złe duchy, przebacza grzechy, zasiada 

do stołu z grzesznikami oraz wskrzesza z martwych. 

Działania te nie były jedynie dobrymi uczynkami wyrządzonymi konkretnym 

osobom. Stanowiły też potężne przesłanie dla całego narodu żydowskiego, mówiące o 

tym, jakiego rodzaju królestwo ogłasza Jezus. 



Na pewnym poziomie uzdrowienia dokonywane przez Jezusa stanowiły 

wypełnienie proroctw o cudownym odnowieniu Izraela, które miało nadejść, gdy Bóg 

wybawi swój lud od jego wrogów (Iz 29,18; 35,5-6). 

Na innym, Jego wielkie czyny pokazywały, jakiego rodzaju ludzi zaprasza On do 

królestwa: cierpiących, wyrzutków, grzeszników i nie - Żydów. 

Udając się do ciemnych zakamarków Izraela, zbierając w swym królestwie tych 

outsiderów przymierza, Jezus wcielił w życie dane swym uczniom przykazanie, by 

byli światłem świata (5,14). 

Mateusz przedstawia dziesięć cudów, podzielonych na trzy grupy, z których każda 

obejmuje trzy lub cztery opowiadania o cudach: 

 8, 1-17 

 8, 23-9.8 

 9, 18-34
2
 

i które rozdzielone są krótkimi wstawkami mówiącymi o tym, jaka ma być postawa 

uczniów: 

 8, 18-22 

 9, 9-17 

 

 

 

Uzdrowienia w Kafarnaum  (Mt 8, 1- 17) 

 

ST: Wj 34,29; Kpł 14,2-32; Iz 53,4 

NT: II Mk 1,29-34.40-44; Łk 4,38-41; 5,12-14; 7,1-10; J 4,46-53 

KKK: Pan, 448; Jezus a świątynia, 586; Jezus "nosił nasze choroby", 517, 1506; 

Eucharystia, 1386 

Lekcjonarz: 8,5-11: poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu; namaszczenie 

chorych; 8,14-17: Msza za chorych 
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 Jedno opowiadanie z 9,18-26 jest relacją o dwóch cudach: uzdrowieniu córki Jaira i kobiety cierpiącej na 

krwotok 



[8,1-4]  

 

Gdy zszedł z góry: w tym zwrocie wybrzmiewa werset Wj 34,29, który opisuje 

Mojżesza schodzącego z góry Synaj.  

 Dokładnie tak jak Mojżesz "wszedł" na górę Synaj, by otrzymać Stare 

Prawo i "zstąpił z góry", by przekazać Dziesięć Przykazań,  

 tak Jezus "wyszedł" na górę w Galilei, by nadać Nowe Prawo w Kazaniu 

na górze, a potem "zszedł z góry", by dokonywać cudownych czynów, 

odsłaniających naturę ogłaszanego przez Niego królestwa. 

W pierwszym cudzie jezus uzdrawia człowieka z trądu. Bliski kontakt                                

z trędowatym uznawano nie tylko za ryzykowny ze względu na możliwość zarażenia 

się chorobą, lecz także za czyniący daną osobę rytualnie nieczystą, przez co ludzie 

chorujący na trąd byli zobowiązani do krzyczenia: "Nieczysty, nieczysty!", gdy 

zbliżali się do innych (Kpł 13,45-46). 

Można wyobrazić sobie zdumienie tłumu, jakie ten człowiek wywołał swoim 

zachowaniem. Zamiast trzymać się z dala i krzyczeć: "Nieczysty!", faktycznie zbliża 

się do Jezusa i mówi do Niego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 

Ten cierpiący na trąd człowiek wykazuje zdumiewającą wiarę. Wierzy już, że Jezus 

jest w stanie go uzdrowić, lecz w swej pokorze dyskretnie pyta, czy Jezus zechce 

wykorzystać swą boską moc do oczyszczenia go. 

Okazuje też Jezusowi wielką cześć. Człowiek ten upadł przed Nim, zwracając się 

doń: Panie. 

Najbardziej zadziwiająca w tym spotkaniu jest jednak reakcja Jezusa. Potrafi On 

uzdrawiać na odległość (zob. 8,8.13), lecz decyduje się dotknąć człowieka, którego 

trąd czyni rytualnie nieczystym. 

Z punktu widzenia Żydów ten kontakt powinien uczynić rytualnie nieczystym 

samego Jezusa. Lecz tu dokonuje się coś odwrotnego: świętość Jezusa przemienia 

nieczystość cierpiącego na trąd człowieka, czyniąc go czystym. 

Jezus mówi trędowatemu: pokaż się kapłanowi, który zgodnie z prawem 

Mojżeszowym musiał ogłosić ofiarę trądu czystą, zanim została ona na nowo 

włączona do społeczeństwa (Kpł 13-14). 

 

 

 

 



[8, 5-9]  

 

Jezus powraca do swego domu w Kafarnaum (4,13), gdzie udziela dobrodziejstw 

królestwa setnikowi - rzymskiemu oficerowi dowodzącemu setką żołnierzy. 

Można wyobrazić sobie, jak szokująca była ta scena dla starożytnych Żydów: 

przywódca wojsk pogańskiego wroga przychodzi do Jezusa i prosi Go o uzdrowienie 

swego sługi, który leży w domu sparaliżowany. 

Sama myśl, że żydowski nauczyciel miałby wejść do domu nie - Żyda - i to ni 

mniej, ni więcej, tylko rzymskiego setnika! - musiała być skandaliczna (por.  Dz 

10,28: "Przemówił więc do nich: Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z 

cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego 

człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. "). 

Jezus zwraca uwagę na śmiałość prośby setnika w swej odpowiedzi, którą lepiej 

byłoby przetłumaczyć jako będące wykrzyknikiem pytanie: "Czyż Ja mam przyjść i 

go uzdrowić?. 

Używając tu "Ja" w formie tak wyrazistej, Jezus zdaje się mówić: "Czyż Ja, Żyd, 

mam przyjść do twego domu?". 

Setnik daje wyraz swej wrażliwości względem żydowskiego Prawa, mówiąc: nie 

jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Następnie wyraża wiarę w Jezusa, 

przewyższającą nawet tę, którą okazał człowiek chorujący na trąd: powiedz tylko 

słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 

Trędowaty zbliżył się do Jezusa, by ten go uzdrowił, lecz setnik wierzy, że Jezus 

jest w stanie uzdrawiać na odległość, po prostu przez wypowiedzenie słowa. 

Wykorzystuje analogię z własnego życia, by wyjaśnić, jak działa władza Jezusa. 

Setnik otrzymał od swych zwierzchników władzę, którą sprawuje nad podwładnymi. 

Podobnie Jezus otrzymał władzę od Boga, którą może sprawować nad niższymi 

siłami, które spętały sparaliżowanego sługę. 

[8, 10-13]  

Jezus zadziwił się. To jedyny raz w Ewangelii Mateusza, gdy słowo "zadziwił" 

zostaje odniesione do Jezusa. Jedyną rzeczą, jaka zadziwiła Syna Bożego, jest wielka 

wiara tego nie - Żyda. 

Obraz wielu przychodzących ze wschodu i z zachodu, by siąść do stołu z 

patriarchami, był znany Żydom, wykorzystywano go bowiem w Starym Testamencie 

jako zapowiedź tego, że rozproszeni na wygnaniu Żydzi podobnie dołączą się do ludu 

Bożego w Jerozolimie (Ps 107,3; Iz 43,5; Ba 4,37). 



Jednakże sposób wykorzystania tego obrazu przez Jezusa był zaskakujący z dwóch 

powodów: 

 Jezus odnosi go do rzymskiego setnika. Teraz to nie - Żydzi - w tym nawet oficer 

ciemiężącego Izrael wojska! - mają nadejść ze wschodu i z zachodu, by wziąć 

udział w żydowskiej uczcie zjednoczenia. 

 Wielu z Izraela zostanie wykluczonych: synowie królestwa zostaną 

wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność. Wybrzmiewa tu głoszone przez Jana 

Chrzciciela przesłanie, że nie wystarcza być cielesnym potomkiem Abrahama, aby 

być członkiem ludu przymierza z Bogiem.  

    Trzeba się nawrócić (3,8-10: "Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, 

że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni 

może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. 

Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 

")   i uwierzyć w Jezusa, aby należeć do prawdziwego Izraela. 

Jezus uzdrawia na odległość jedynie poprzez wypowiedzenie słowa i podkreśla, że 

czyni tak ze względu na wielką wiarę setnika: niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. 

Żywa tradycja: Panie, nie jestem godzien (Mt 8, 8) 

Pełne wiary słowa rzymskiego setnika są przywoływane w liturgii eucharystycznej 

tuż przed tym, jak przyjmujemy Komunię Świętą. Jak wyjaśnia to Katechizm: 

 "Wobec wielkości tego sakramentu chrześcijanin może jedynie powtórzyć z pokorą                            

i płomienną wiarą słowa setnika: <Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do 

mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja>"                       

(KKK, 1386). 

Tak jak setnik uznajemy, że jesteśmy niegodni, by Jezus wszedł do domu naszej 

duszy. Lecz dokładnie tak jak setnik uwierzył, że Jezus jest w stanie uzdrowić jego 

sługę, tak i my ufamy, że Jezus może nas uzdrowić, gdy przez Komunię Świętą 

przychodzi jako gość do najbardziej intymnego zakamarka naszej duszy. 

 

[8, 14 - 17]  

Wygląda na to, że dom Piotra służył Jezusowi jako baza w Kafarnaum. 

Mateusz stwierdza, że po prostu wszedł On do domu Piotra, nie wspominając przy 

tym żadnego szczególnego powodu, jak gdyby było to dla Niego zwyczajem. 

Tym razem Jezus widzi teściową Piotra leżącą w gorączce. Teraz dokonuje się 

pierwszy zapisany przez Mateusza cud, w którym to Jezus wychodzi z inicjatywą. 

Tak jak uczynił to względem trędowatego, ujął ją za rękę, ona zaś natychmiast                

w pełni wyzdrowiała: gorączka ją opuściła, a ona sama wstała, by służyć Jezusowi. 



Sława Jezusa jako uzdrowiciela szybko się rozprzestrzenia. Tego wieczoru 

przyprowadzają do Niego wielu chorych, a nawet ludzi nękanych przez złe duchy. 

Jezus uzdrawia ich wszystkich, dowodząc swej władzy nad wszelkimi chorobami i 

złymi duchami. 

Mateusz kończy tę część kolejną formułą wypełnienia, zaczerpniętą z Iz 53,4: 

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. 

Izajasz prorokował, że Pan ześle Sługę, który odnowi Izraela i będzie światłem dla 

innych narodów (Iz 42,1-9; 49,1-6).  

Według pięćdziesiątego trzeciego rozdziału Księgi Izajasza Sługa wypełni swą 

misję poprzez uzdrawianie ludu Bożego i przyjęcie na siebie jego słabości. 

Cytując ten tekst, Mateusz wskazuje, że uzdrowicielska działalność Jezusa 

potwierdza, iż to On jest długo oczekiwanym Sługą zapowiedzianym przez Izajasza, 

Co więcej, Mateusz wydaje się sugerować, że te faktyczne uzdrowienia wskazują na 

uzdrowienie duchowe w postaci odkupienia grzechów, którego Chrystus dokona na 

krzyżu: ten rozdział Księgi Izajasza opisuje bowiem następnie, że Sługa poniesie winy 

ludu i odda swe życie jako "ofiarę za grzechy" (Iz 53,10-11). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (8, 1-17) 

 

Rzymski setnik pokazuje nam sposób, w jaki mamy się zwracać do Jezusa na modlitwie.  

Nie przybiega do Jezusa, mówiąc Mu, jak ma On rozwiązać jego problem. Zamiast tego, 

będąc w trudnej sytuacji, przychodzi do Jezusa i pokornie przedstawia swą potrzebę.                     

"Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi" (8,6). Pozostawia Panu to, w 

jaki sposób jego problem zostanie rozwiązany. 

Choć proszenie z pewnością stanowi ważną część modlitwy, czasami lepiej wypowiedzieć 

nasze potrzeby Zbawicielowi, zamiast określać, jakie powinno być ich rozwiązanie. Czasami 

sądzimy, że rozumiemy, jak określony problem powinien być załatwiony. Zatem gdy modlimy 

się w danej sprawie, zaczynamy Bogu mówić, jak ma sobie poradzić z tą sytuacją ("Proszę, zrób 

to ... i tamto ...").  

Czasami jednak lepiej jest pokornie przedstawić naszą potrzebę Jezusowi, pozostając 

otwartym na Jego wolę i gotowym poszukiwać tego, czego chce Bóg lub czego nas uczy poprzez 

tę konkretną próbę.  

Możemy ufać, że zadba o nas, jezus bowiem wie - o wiele lepiej niż my sami - co jest dla nas 

najlepsze
3
. 
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 Zob. Bernard Bro, Nauka modlitwy, przeł. H. Sobieraj, Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim 

na Ukrainie "Kairos", Kraków 1998 


