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(Mk 1,29-39:  Biblia Tysiąclecia)      4   II   2018 

 

 (29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. (30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 

powiedzieli Mu o niej. (31) On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za 

rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. (32) Z nastaniem 

wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi. (34) Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 

pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. (35) Nad 

ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił. (36) Pośpieszył za Nim Szymon z 

towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię 

szukają. (38) Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. 

(39) I chodził po całej Galilei, nauczając w ich 

synagogach i wyrzucając złe duchy. 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Hieronim   
 

Lekarz miłosierny 

 
 „Świekra Szymona leżała w gorączce” (Mk 1, 30n). Oby Pan przyszedł do naszego 

domu i wszedł doń, i uzdrowił gorączkę grzechów naszych! Każdy z nas bowiem 

gorączkuje: gorączkuję, gdy gniewam się. Ile bowiem jest występków, tyle chorób 

niosących gorączkę. Ale błagajmy apostołów, aby prosili Jezusa: niech do nas przystąpi, 

niech dotknie naszej ręki. Jeśli jej dotknie, natychmiast ustąpi gorączka. Jest bowiem 

znakomitym lekarzem, prawdziwym arcylekarzem.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Lekarzem był Mojżesz, Izajasz, lekarzami są wszyscy święci. On jednak jest 

arcylekarzem. Umiał troskliwie dotknąć żył i poznać tajemnicę chorób. Nie dotknął ucha, 

czoła czy jakiejkolwiek innej części ciała, ale dotknął ręki: ogarnęła ją bowiem gorączka, 

bo nie czyniła dobrych uczynków! Niech najpierw zostaną uleczone nasze uczynki, a 

wtedy i gorączka, a nie ustąpi ona inaczej, jeśli nie będą wyleczone uczynki. Gdy ręce 

nasze wykonują złe uczynki, wtedy leżymy na łożu: nie możemy powstać, nie możemy 

chodzić, jesteśmy całkowicie chorzy. 

I zbliżył się do tej, która chorowała. Nie mogła sama powstać, bo leżała na łożu i 

dlatego nie mogła wyjść Mu naprzeciw. Ale On, lekarz pełen miłosierdzia, sam idzie do 

łoża. On, który chorą owieczkę niósł na swoich ramionach, sam przyszedł do łoża...  
 

„I zbliżył się”. Bacz na to, co mówi. Powinnaś była wyjść naprzeciw mnie 

przychodzącemu, powinnaś była pójść do drzwi i przyjąć mnie, aby twoje zdrowie nie 

było tylko dziełem mojego miłosierdzia, ale i twojej woli. Ponieważ jednak silna gorączka 

cię przygniotła, nie możesz się podnieść. Ja sam więc przychodzę.  
 

„I podniósł ją, i ujął za rękę”. Ujął za rękę. Gdy Piotr znajdował się na morzu w 

niebezpieczeństwie i już się zanurzał, On dotknął jego ręki i podniósł go... Dotknął Jezus 

ręki i uciekła gorączka. Oby dotknął i naszej ręki, oby oczyścił nasze uczynki, oby wszedł 

do naszego domu i obyśmy mogli podnieść się nieco z naszego łoża i nie leżeli. Jezus stoi 

przed łożem, a my leżymy? Powstańmy, stańmy na nogi! Powinniśmy się wstydzić, że 

przed Jezusem leżymy.  

Ale może ktoś powiedzieć: gdzie jest Jezus? Tu jest, przed tobą! 

 

 „Pośrodku was stoi Ten, którego nie znacie” (J 1, 26). 

 „Królestwo Boże jest pomiędzy wami” (Łk 17, 21).  

 

Uwierzmy i zobaczmy Jezusa, który jest obecny. Jeśli nie możemy dotknąć Jego ręki, 

upadnijmy Mu do stóp. Jeśli nie możemy przystąpić do głowy, to przynajmniej zrośmy 

łzami Jego stopy. Nasza pokuta jest dla Zbawiciela wonnym olejkiem. Patrz, jak wielkie 

jest miłosierdzie Zbawiciela: grzechy nasze wydają zły zapach, są zgnilizną. Jeśli jednak 

będziemy za nie czynili pokutę, jeśli je będziemy opłakiwali, rozkładające się grzechy 

nasze staną się wonnym olejkiem dla Pana...  

A co mówił Dawid? „Obmyjesz mnie i ponad śnieg wybieleję” (Ps 50, 9). Ponieważ 

jednak obmyłeś mnie moimi łzami, moje łzy i moja pokuta staną się dla mnie chrztem. 

  

Patrzcie, czego dokonuje pokutujący! Czynił pokutę, opłakiwał, został więc 

oczyszczony. I co dalej się dzieje? „Obym pouczał niegodziwych dróg Twoich, a 

bezbożni nawrócą się do Ciebie” (Ps 50, 15). Z pokutnika stał się nauczycielem.  
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 Dlaczego to wszystko powiedziałem? 

 

 Bo w naszym tekście jest napisane: „I natychmiast opuściła ją gorączka, i służyła 

im”. Nie wystarczyło, że sprawił, iż opuściła ją gorączka, ale zostaje powołana do służenia 

Chrystusowi. 
 

„I służyła im”. Służyła stopami, służyła rękoma, biegała tu i ówdzie i czciła Tego, 

przez którego została uzdrowiona. My też służmy Chrystusowi! On chętnie przyjmuje 

naszą służbę, choćbyśmy mieli skalane ręce; a ponieważ On sam uzdrowił, więc na to, co 

uzdrowił, raczy też spojrzeć. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 

 

 św. Jan Chryzostom [Złotousty]   
 

Cuda Jezusa 

 
 Marek, chcąc wskazać czas, dodał słówko: „zaraz”, Mateusz natomiast jedynie 

opowiedział cud, nie określając czasu. Inni powiadają także, że chora Go prosiła; Mateusz 

zaś i to przemilczał.  

Lecz nie ma w tym żadnego przeciwieństwa, bo jedno jest właściwością krótkiego, 

drugie zaś obszernego opowiadania. Ale dlaczego wstąpił do domu Piotra?  

Wydaje mi się, że dlatego, aby się pożywić, na co też wskazał ewangelista, mówiąc: 

„Wstała i posługiwała im” (Mt 8, 15).  
 

Wstępował bowiem do uczniów, jak do Mateusza po powołaniu go, zaszczycając ich, a 

zarazem podnosząc ich gorliwość.  

Ty zaś zwróć uwagę na poszanowanie, jakie okazał Mu Piotr. Mając bowiem w domu 

chorą świekrę, i to z wysoką gorączką, nie nalegał na Niego, aby wszedł do jego domu, ale 

czekał, aby dokończył nauczania i uleczył innych, a dopiero wtedy, gdy doń wstąpił, 

poprosił Go. 

 Tak już od początku uczył się dobro innych nad swoje własne przedkładać. I nawet nie 

zaprosił Go, ale On z własnej woli wstąpił po owych słowach setnika: „Nie jestem 

godzien, abyś wszedł pod dach mój” (Mt 8, 8), okazując tym, jak bardzo miłował tego 

ucznia. A przecież pomyśl, jakimi były domy owych rybaków; On jednak nie gardzi 

chatkami biednych, wstępuje do nich, pouczając nas wszystkich, byśmy odrzucili ludzką 

pychę. 
 

Czasem tylko słowami uzdrawia, innym razem i rękę wyciąga, czasami znowu czyni 

jedno i drugie, uwidaczniając swoje leczenie. Nie chciał bowiem czynić cudów w sposób 

zadziwiający, lecz uważał za stosowne jeszcze ukrywać się przed uczniami, aby oni z 

wielkiej radości wszystkiego nie rozgłosili, 
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 jak to miało miejsce, gdy wstąpił na górę [w czasie Przemienienia], kiedy to uznał za 

rzecz wskazaną przykazać im, aby nikomu o niczym nie mówili. 
 

 Dotknąwszy więc ciała, nie tylko ugasił gorączkę, ale także zupełnie przywrócił 

zdrowie. A ponieważ choroba była lekka, przez sposób uleczenia pokazał moc, czego by 

sztuka lekarska nie dokazała. Wiecie przecież, że po ustąpieniu gorączki chorzy potrzebują 

jeszcze długiego czasu, aby powrócić do pierwotnego zdrowia. Ale wtedy wszystko stało 

się naraz.  

I to nie tylko tu, ale także na morzu. Tam bowiem nie tylko wiatry i burze uśmierzył, ale 

także powstrzymał poruszenie fal, co było rzeczą nadzwyczajną: bo jeśli nawet burza 

ustanie, fale są poruszone jeszcze długi czas. Ale nie tak jest u Chrystusa. Wszystko od 

razu ustało, co także i na niewieście się spełniło.  

Dlatego ewangelista, opowiadając to [wydarzenie], powiedział: „I wstała i posługiwała 

im”, co świadczyło zarówno o mocy Chrystusa, jak i o uczuciu niewiasty okazanemu 

Chrystusowi. 
 

 Prócz tego można w tym widzieć także i co innego, a mianowicie, że Chrystus jednych 

uzdrawia dla wiary innych – tu Go inni prosili, podobnie jak to miało miejsce ze sługą 

setnika – a czyni to wtedy, gdy ten, kto ma zostać uzdrowiony, wierzy, ale ze względu na 

chorobę nie może do Niego przyjść, albo też gdy przez niewiedzę lub młody wiek nie ma o 

Nim wysokiego mniemania. 

 „Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem 

wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak spełniło się słowo Izajasza 

proroka: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8, 16n).  

 

Czy widzisz, jak rzesza coraz więcej wzrasta w wiarę? Nie chcieli bowiem odejść, 

chociaż czas naglił; nie uważali wcale, że nie w porę było przyprowadzanie chorych [do 

Jezusa]. Patrz, jak wielką liczbę tych, którzy zostali uzdrowieni, pomijają ewangeliści. Nie 

mówią o każdym z osobna i nie rozwodzą się, ale jednym zdaniem stwierdzają bardzo 

wielką liczbę cudów. 

 

 Nerses Sznorhali 

 

Dręczyła mnie gorączka 

 
 Dręczyła mnie gorączka występku, strasznej nieczystości, i padłem na łoże 

niegodziwców, przez miękkość niezdolny, aby się podnieść. 
 

Jak świekrę Świętego Piotra racz mnie podnieść, o Prawico Potężnego, abym i ja Ci 

służył jak ona, o Ty, który dajesz życie mojej duszy. 
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Uzdrowienie teściowej Piotra (Mk 1, 29-39) 

 

Jezus nadal przebywał w Galilei. Spotykamy Go pierwszego dnia mesjańskiej 

działalności, który wypełni nauczaniem i znakami. (...) 

Zaraz po wyjściu z synagogi Jezus dokonał kolejnego cudu, tym razem 

uzdrowił teściową Piotra. Wraz z czterema swoimi pierwszymi uczniami udał się 

bowiem do domu Szymona i Andrzeja. Stanie się on szczególnym miejscem dla Jezusa, 

ważnym ośrodkiem głoszenia Ewangelii. Teraz stał się miejscem jednego z pierwszych 

znaków Jezusa. Teściowa Szymona leżała bowiem w gorączce.  

Słowa: ,,Zaraz powiedzieli mu o niej” (Mk 1, 30) – mogą świadczyć o tym, że ktoś  

z domowników był w synagodze i na jego oczach Jezus dokonał egzorcyzmu czy też że 

domownicy niemal lotem błyskawicy dowiedzieli się, co tam się stało.  

Skoro więc Jezus wszedł do ich domu, uznali, że dobrze byłoby Mu powiedzieć                        

o chorej, bo być może będzie w stanie jej pomóc.  

Jezus bez chwili wahania podszedł do chorej ,,i ująwszy ją za rękę podniósł”                

(Mk 1, 31a). To był właśnie moment dokonania cudu. Nie działo się nic spektakularnego, 

wszystko odbyło się w ciszy, tylko przez dotknięcie, przez kontakt z Jezusem. ,,Gorączka 

ją opuściła, i usługiwała im” (Mk 1, 31b).  

Marek dodaje informacje o ustąpieniu gorączki, aby potwierdzić, że doszło do 

uzdrowienia, choć w zasadzie wszyscy się już tego faktu mogli domyślić, właściwie 

odczytując gesty Jezusa. Również wzmianka o usługiwaniu gościom potwierdza, że było 

to uzdrowienie całkowite, a nie jakaś chwilowa poprawa. Służba innym wyzwala 

człowieka od innej strasznej choroby, którą jest egoizm, gdyż jest formą miłości bliźniego; 

w tym przypadku była także wyrazem wdzięczności względem niezwykłego Gościa. 

 Warto też zauważyć, że mimo iż uzdrawiania teściowej Piotra Jezus dokonał                 

w szabat, to nie wywołało to żadnych kontrowersji, podczas gdy uzdrowienie chorego                

w synagodze, o jakim była mowa w Mk 3,1-6, wyzwoli wrogość wobec Jezusa.  

Różnica polega na tym, że w domu Piotra Jezus znajdował się wyłącznie wśród 

swoich i że uzdrowienia dokonał na prośbę domowników. W synagodze będzie działał z 

własnej inicjatywy, publicznie i wobec nie zawsze sprzyjających Mu ludzi. 

 Jezus zakończył pierwszy dzień swojej działalności publicznej.  
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Gdy jednak nastał wieczór, zaczęto przynosić do Jezusa chorych i opętanych                   

(Mk 1,32). Widocznie rozeszła się już wieść o egzorcyzmie dokonanym w synagodze.  

Trudno powiedzieć, dlaczego ludzie zaczęli się schodzić wieczorem: czy chodziło o 

to, aby uniknąć palącego słońca, które mogło zaszkodzić chorym, czy też chodziło im                             

o zachowanie dyskrecji (podobnie jak Nikodemowi, który przyszedł do Jezusa nocą –                  

J 3,1-21). 

 A może chodziło po prostu o zachowanie przepisów Prawa – jako, że doba w czasach 

Jezusa liczona była od zachodu słońca, zatem – aby zachować spoczynek szabatowy – 

tych, którzy potrzebowali interwencji Jezusa przyprowadzano dopiero wieczorem. Jezus 

nie odprawił ich wszystkich z kwitkiem, choć miał prawo do wypoczynku po pierwszym 

dniu nauczania i dokonywania znaków Bożych. On zawsze lituje się nad nędzą ludzką.  

Warto zauważyć, że przyprowadzono do Jezusa chorych i opętanych – dwa znaki, 

których dokonał tego dnia, to właśnie uzdrowienie i egzorcyzm. Tego wieczoru natomiast 

wypędził wiele złych duchów i uzdrowił wielu chorych.  

Podobnie jak w synagodze, tak i teraz nie pozwolił złym duchom rozgłaszać, kim On 

jest. One wiedziały, kim jest, ponieważ ich poznanie w znaczniej mierze przekracza nasze. 

Jednak źródłem wiedzy o Jezusie nie mogą być krzyki demonów. Choć były prawdziwe, to 

jednak ludzie nie powinni takiej prawdy odkrywać dzięki demonom, gdyż one nie głoszą 

Ewangelii. 

Prawdę o Jezusie można odkryć, wyłącznie pozostając w relacji z Nim                   

i podążając za Nim. Zachowanie sekretu mesjańskiego Jezus nakazywać będzie 

jednak nie tylko demonom, ale także uzdrowionym i uczniom.  

 Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na Mk 1,33 – całe Kafarnaum zgromadziło się 

przed drzwiami domu Szymona i Andrzeja. Od chwili wejścia do synagogi Jezus zwrócił 

na siebie uwagę wszystkich tam przebywających, najpierw swoją nauką, a następnie 

egzorcyzmem. Wieść o Nim rozeszła się bardzo szybko po okolicy, zapewne również ta, 

że zatrzymał się w jednym z domów. Ten fakt przyciągnął wszystkich mieszkańców 

Kafarnaum, nie tylko tych, którzy odczuwali dolegliwości fizyczne.  
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 Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek przeżyłem.                                                         

Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek kochałem. 

 

Fragment książki "Krąg biblijny"    Romana Brandstaettera, 

 

Biblio, ojczyzno moja, 

Biblio, moja ziemio polska, 
Galilejska 
I franciszkańska, 
O wy, Księgi mojego dzieciństwa, 
Pisane dwujęzyczną mową, 
Polską hebrajszczyzną, 
Hebrajską polszczyzną, 
Dwumową 
Świętą 
I 
Jedyną. 
 
Gdy ma się ku zachodowi, 
I z lipy przed moim domem opadają liście, 
Siedzę nad Tobą, 
Biblio, 
I wywołuję z Twoich wersetów 
Wszystkich najlepszych, 
Którzy są dla mnie niedościgłym wzorem, 
Wszystkich najpiękniejszych, 
Których podziwiam, 
Wszystkich szlachetnych, 
Którym nie umiem dorównać, 
Biblio, 
Mówiąca do mnie głosem napomnienia 
I głosem nagany, 
I głosem gniewu, 
I głosem kary, 
I głosem potępienia, 
I głosem przestrogi, 
I głosem sumienia, 
Biblio, 
Sprawująca nade mną 

http://www.ksiegarniakatolicka.pl/krg-biblijny-p-1513.html
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Sąd. 
 
Gdy ma się ku zachodowi, 
A z lipy przed moim domem opadają liście, 
 

Patrzysz na mnie 
Oczami Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
Oczami moich praojców, 
Oczami mojego dziadka, 
Oczami mojej żony, 
Oczami moich umiłowanych poetów, 
Oczami Jana z Czarnolasu, Skargi i Anhellego. 
 
Wołasz do mnie z głębokości 
Psalmem krematoriów, 
Płaczem na ruinami walczącej Warszawy, 
Lamentem nad zwłokami spalonego getta, 
Pamięcią Oświęcimia, 
Treblinki, 
Majdanka, 
Jeremiaszowym jękiem 
Moich w dwójnasób umęczonych 
Dziejów.  

Wszystko jest w Tobie, 
Cokolwiek przeżyłem. 
 
Wszystko jest w Tobie, 
Cokolwiek kochałem. 
 
Wszystko. 
 
Cały żywot własny 
Człowieka, 
Żyjącego w nawiedzonym przez szatana 
Wieku. 
 
Zaplątany w jego sprzecznościach, 
W szaleństwach 
I w kłamstwach, 
Jak Absalom w gałęziach wisielczego dębu, 
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Na Tobie uczyłem się żyć, 
Na Tobie uczyłem się czytać, 
Na Tobie uczyłem się pisać, 
Na Tobie uczyłem się myśleć, 
Na Tobie uczyłem się prawdy, 
Na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, 
Na Tobie uczyłem się kochać, 
Na Tobie uczyłem się mądrości, 
Na Tobie uczyłem się przebaczenia, 
Na Tobie uczyłem się pokory, 
Na Tobie uczyłem się modlić. 
 
Jeżeli jednak nie nauczyłem się żyć, 
Jeżeli nie nauczyłem się czytać, 
Jeżeli nie nauczyłem się pisać, 
Jeżeli nie nauczyłem się myśleć, 
Jeżeli nie nauczyłem się prawdy, 
Jeżeli nie nauczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, 
Jeżeli nie nauczyłem się kochać, 
Jeżeli nie nauczyłem się mądrości, 
Jeżeli nie nauczyłem się przebaczać, 
Jeżeli nie nauczyłem się pokory, 
Jeżeli nie nauczyłem się modlić, 
Moja wina, 
Moja wina, 
Moja bardzo wielka wina. 
 
Już ma się ku zachodowi. 
Z lipy przed moim domem opadają liście, 
Ludzie z mojego życia bezpowrotnie odchodzą, 
Grobów jest więcej niż żywych przyjaciół. 
Nawet spłowiał atrament na matczynych listach, 
Pisanych do mnie nocą z dzielnicy pogromu. 
 
A ja siedzę nad Tobą, 
Biblio, 
I uczę się śmierci. 
 
Może tego jednego w końcu się nauczę. 

 


